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A. Mecsek Egyesület „évenként” megjelenő kiadványa, amely tartalmazza az 

éves munka rendszerezett összegzését, az egyesület 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 a Mecsek Egyesület tagjai a tandíjuk ellenében ingyen kapják.

FONTOS TUDNIVALÓK

1.

2.

3.

4.

Hivatalos (egyesületi) helyiség: Pécs, Keszüi út 43/1.
Tel.: 72/550-230
Levélcím: 7621 Pécs, Király u.ll. /Baranya Megyei Levéltár/
Tagdíjak: dolgozó: 1200 Ft/év

nyugdíjas, katona, diák: 300 Ft/év
90 év feletti tagok tagdíjat nem fizetnek.

Az egyesület bankszámlája: Boly és Vidéki Takarékszövetkezet
száma: 50100112-12002690

Adószám: 18301942-1-02

5. A titkár neve: BÓDAY MIKLÓS telefon: 72/324-664
_________címe: 7625 Pécs, Aradi vértanuk u.40. mobil: 20-427-2715 

munkahelye: Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt.
címe: 7629 Pécs, Dobó István u.89. telefon: 239-333

6. A tagok az észrevételeiket, kéréseiket, kérdéseiket, javaslataikat, esetleg írott 
anyagaikat a titkár címére jutassák el.

7. Az elnökségi ülések és más rendezvények nyilvánosak, azokat bárki 
látogathatja.
Ezek időpontjáról a titkárnál, külön meghívókból és a helyi sajtóból 
tájékozódhatnak.

8. A kulturális, ismeretterjesztő előadások nyilvánosak és ingyenesek.
9. A túrák idejéről és útvonaláról külön tájékoztatás jelenik meg.
10. Az egyesület várja a tagok ötleteit tevékenységének színesítéséhez.
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Turbánliliom
Lilium martagon 

Liliomfélék családja - Liliaceae

írta: Jillek Rita

Egyszikű, félárnyékot kedvelő növény, mely nevét bókoló virágjának alakjáról 

kapta. Egy-egy virág 6 hátragöngyölődött (közepétől visszahajló), bíborvörös, sötét 
pettyes, keskeny elliptikus, csúcsba hegyesedő lepellevélből áll, amelyek legfeljebb 
7 cm hosszúak. A hosszú, ferdén felfelé álló kocsányokon függő virágok 3-10 virágú 
fürtvirágzatot alkotnak.
A termő 3 egymással összenőtt termőlevélből alakul ki. A porzótáj 6 porzóból áll, 
amelyek rövidebbek a lepelleveleknél. A növény rovarmegporzású, a magház felső 
állású.
A termés háromrekeszes tok, ami szél útján terjesztődik.
Szára felálló, vöröses futtatású, amelyen a legalsó ill. legfelső levelek váltakozó 
állásúak, míg a középsők 8-10 tagú örvökben állnak. A levelek 4-15 cm hosszúak és 
legfeljebb 4 cm szélesek, keskeny elliptikusak, közepük a legszélesebb, hegyesek, 
ülők.
Évelő, hagymáit Szibériában előszeretettel fogyasztják.
Félárnyékkedvelő, tápanyagban és bázisokban gazdag, kevésbé mély rétegű agyag 
és vályogtalajokon, illetve nyirkos, ritkás erdőkben fordul elő, az aíhavasi övbe is 
felhatol. Megtalálható Ázsián át Mongólia északi részéig, Magyarországon a 
középhegységekben, Nyírségben ill. a Dunántúlon, így a Mecsek-hegységben is.
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A Mecsek Egyesület a 2000. évben

írta: Somogyvári Imre

Tevékenységét az egyesület a XX. század utolsó évében két fő területen - a 

szakosztályokban és a rendszeres találkozókon - fejtette ki.

A szakosztályok közül átlagon felüli munkát, mondhatni országos jelentőségű 
aktivitást, végeztek a barlangkutató csoportok.
így a Tamai Tamás vezette Szegedi Karsztkutató Csoport a Mecsek 
karsztképződményeit vizsgálta. A Szuadó barlang végponti omladékát 6 év 
kemény munka után áttörte és bejutott a folytatást jelentő patakos ágba.
A Trió barlang kutatásait is folytatták. A csoport négy tagja elvégezte a hivatalos 
Túra- és Kutatásszervező tanfolyamot, amely nélkülözhetetlen a hivatalos 
barlangkutatáshoz. Az év második felétől sikerült megnyerni programvezetőnek 
Magyarország legjobb fiatal barlangkutatóját. Ugyancsak hétvégek szervezésére a 
Vízfő barlangrendszerben.
Az országban - egyetlen barlangkutató csoportként - sikerült elérni, hogy a 
Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Osztálya által elkészítendő közhiteles 
barlangnyilvántartáshoz nélkülözhetetlen barlangi bejáratok koordinátáinak 
meghatározásában részt vegyenek. A csoport olyan kutatógárdát nevelt fel, amely 
erre képes, sőt reményt nyújt arra, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park területén 
további barlangok megismerését lehetővé teszi. Az év során komoly tudományos 
alapossággal elkészített szakdolgozattal gyarapodott az egyesület nevéhez köthető 
szakirodalom. Fenti tevékenységben rendszeresen 8-10 fő vett részt az év során 
egymást váltva a csoportból.

Ugyanilyen eredményes munkát tud felmutatni a Rónaky László vezette pécsi 
Barlangász csoport. A csoport közül száz tevékenységi napról tud számot adni, 
melynek során 54 fő kutató vett részt a munkában.
Nem érdektelen visszautalni az előző évi jelentésre, melyben négy év 
teljesítményt 16 objektumnál összesen 473 fm új barlang-feltárás jelentette, 
melyet még a Mecsek legmélyebb - a 100 m mélységet elérő Spirál víznyelő - 
patakos-barlang 352 m összesített hosszával tovább növelt 835 folyóméterre. 
Ehhez járul még a legújabb eredmény, hogy az évezred utolsó évében 4 objektum 
kutatása során kb. 100 fm - még feltérképezhetetlen - új barlang járatokat sikerült 
megismerni.
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Ennek során, két helyen volt jelentős felfedezés - Glöckler Gábor 
kutatásvezető helyettesünk tevékenységének jóvoltából: mégpedig a 
Barnakő-barlang feltárási munkáival 37 fm megnyitása, és a Spirál
víznyelő patakos ágánál a felszíni bejárattól 85 m mélységben lévő un. 
"befolyó szifon" mögötti barlang rész 50 méter hosszúságot meghaladó 
feltárásával.
Utóbbi több búvár merülését követő felderítő munka után szivattyús vízszint 
süllyesztés révén megvalósított feltáró munka eredménye. A szifon mögött tovább 
mélyülő járatban újabb termek és szifonok bejárásával több, mint 500 métert 
sikerült előre haladni. A kutatók itt is túlhaladták a 100 méter mélységet.
A szifonban az első szabadtüdős merülést Glöckler Gábor kísérelte meg. Az első 
készülékes merüléshez, Debrecenből, Kovács István jött segítségünkre, míg a 
szifon első sikeres átúszása (2000. április 30.) a budapesti Ariadne Barlangkutató 
Csoporttól, Surányi Gergely érdeme. A feltáró munkában és a szükséges gépi 
felszerelés kölcsönzésében nyújtott segítségért köszönet illeti a ME. két testvér
csoportját és a Pro Natura Barlangkutató Egyesület több kutatóját.
Egyszóval, 2000-ben a csoport mintegy száz méter újabb barlangfeltárását 
produkált. Ezeken 12 nap alatt 48 fő vett részt saját költségén - köztük a pécsi és 
az abaligeti kutatótársakon kívül Budapestről, Dombóvárról, Veszprémből, 
Szegedről, Szedresről, Szekszárdról és Nagymányokról jöttek csoporttagok, vagy 
más besegítők. Jelentős segítséget nyújtott e téren Kovácsszénája polgármestere, 
Haiser József, melyért köszönetünket kell kifejeznünk.
A feltáró kutatás évek óta eredményes módjaként Kéki Antal kutatás vezető 
helyettes által megszervezett hétvégi és többnapos tábor 2000-ben három 
alkalommal került kivitelezésre.
A továbbképzést szolgálta az a nagy fontosságú vállalkozás, melyen részt vettek 
az eddig csoportunkban mint kutatásvezető helyettesként tevékenykedő Kéki 
Antal és Glöckler Gábor tagtársaink.
A Budapesten indított Barlang-Túra Vezetői tanfolyam részvételi és vizsga 
költségek fedezetére a VERTIKOR-tól nyert - ME részére biztosított - pályadíj 
szolgált. Ezen felül ők még jelentős anyagi áldozatot hoztak, ugyanis a 38 napos 
elfoglaltság (szabadság-szabadnap, szállás-étkezés) mellett Budapest-Pécs és 
Nagymányok-Budapest oda-vissza útiköltségen kívül még a bükki és aggteleki 
gyakorlaton is saját költségen vettek részt.
E témakörhöz tartozik még, hogy a Magyar Karszt- és Barlang-kutató Társulat 
rendezvényein több tagtársunk képviselte a csoportot. Voltak még saját 
szervezésű barlangi túrák egy bükki kiránduláson, valamint helyi baráti 
találkozón, továbbá népszerűsítő előadások a barlangokban készített fotó 
illusztrációkkal és videó felvételekkel Pécsett, Szekszárdon, majd Baján.

A sikeres kutatás vezetői vizsgákon túl, Gál Benedek tagunk a Spirál Víznyelő 
című munkájával első díjat nyert a “Földtani Örökségünk” pályázaton. 
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így, mint harmadikos gimnazista számára megelőlegezték az ELTE TTK 
Geológiai szakra történő felvételét.
Ugyancsak büszkék lehetünk Glöckler Gábor “A Barnakő-barlang” című 
vizsgadolgozatára, mely a pécsi tudományegyetem szakmai fórumán szerepelt.
Az országosan ritkaságnak számító komplex barlangfeltárás két éves 
eredményének kiadására került sor 11 szerző dolgozatával a Komlói 
Közlemények 10 kötetében. Beremend Nagyközség Önkormányzata és Heindl 
József Polgármester kiadta Rónaky László “A Villányi Hegység és a Beremendi 
rög barlangjai” című könyvét.
Az Európai Unió PHÁRE partnership programjának támogatásával jelent meg 
Bornemissza Gábor tagunk gondozásában az Abaliget, Kovácsszénája, Husztót 
című színes fotóalbum. A pécsi Szemlében jelentek meg Gábor Olivér régész és 
Kraft János geológus tagjainak dolgozatai.-
2000-ben a VERTIKOR Rt. 300.000 Ft-tal támogatta a barlangász csoportok 
működését, melyet azok pályázat útján nyertek el.

A Dr. Bezerédy Győző vezette Történeti Szakosztály közreműködött a Vaszary 
Gyula megemlékezését szervező Kovács Szabó János titkár munkájában. A titkár 
intézkedett Vaszary ellopott sírkövének pótlásáról. A pótlást segítette Varga 
Csaba, a Pátria igazgatója. Az egyesület által megrendelt gránittáblát a kőfaragó 
február 24-re készítette el, a tábla tartó oszlopokat Dr. Ernyes Mihály tábornok 
engedélyével a rendőrség lakatosa készítette el. A tábla aljának betonba öntését a 
MODUL TERV Generál Kft., Pálfy János, szervezte meg. A rendőrség szállította 
a sírkő pótlásához szükségeseket a temetőbe.
Április 30-án 17 órakor a Mecsek Egyesület és a Baranya Megyei 
Rendörfőkapitányság koszorúzták meg a helyreállított sírt, amelyen már Pécs 
Megyei Jogú Város koszorúja feküdt.

A Túra Szakosztály, Baumann József vezetésével folytatta a Herma-hegyi ház 
felújítását és a források tisztítását.

A túraszakosztály tevékenysége a 2000. évben:

Bozótirtás: 28 óra
WC-építés 48 óra
Árokfelújítás 8 óra
Házkarbantartás 80 óra
Forrásépítés 60 óra
Forrástisztítás 24 óra
Szemétgyűjtés 12 óra
Összesen: 260 óra
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Végezték: Baumann József, Baumann Józsefné, segítették: Szigetvári Erdészet, 
Sajgó Ferenc öt fővel. Plaszauer István, Köntis Kata, Kriston Balázs, Kristonné 
Kenderik Magdolna, Németh Imre, Nagy Zoltánná, Marton József, Bolváry 
György.
Összesen: 13 fő.
Túravezetés két alkalommal:
1. Országos Természetbarát Találkozó
2. Nyílt Túra

Kovács Szabó János titkár vezetésével már 1999-ben elkezdődött a Misinán 
építendő lépcső munkáinak szervezése. Pazsitka Judit és Erb Ferencné készítette a 
vázlatos tervet és költségvetést, majd a Pollack Mihály Építőipari 
Szakközépiskola tanulói tagunk, Uzsoki Csaba, vezetésével rajzolták meg a 
kiviteli tervet, február 17-ig.
Kovács Szabó János titkár kérésére Horváth Imre (FMI Kft.) kiásatta az alapot. A 
zsaluzat a tubesi zsaluzó anyag felhasználásával történt.
Az ácsmunkát Pifkó Mihály irányításával a Pollack Mihály szakiskola tanulói 
végezték.
Gasz Zoltán közreműködésével a még szükséges faanyagot a PÉTÁV, a betont 
pedig Kengyel Miklós engedélyével az ÉPFU mixere szállította a Misinára.
A betont Marton József munkatársaival dolgozták be. Az előre gyártott lépcsőket 
a Közútkezelő Kht. kocsija és emberei hozták át a Tubesről. Ők pótolták a 
hiányzó útkorlátokat, és a titkár kérésére kijavították az útpadkát, valamint 
elkészítettek még három lépcsőfokot betonkockákból. Nagy János a Közüzemi Rt. 
részéről készítette el a korlátokat. A lépcső zöldre festett vaskorláttal 2000. 
szeptember 24-re készült el.

Ugyancsak Kovács Szabó János titkár vezetésével kezdődött el október 15-én a 
SZIGRISZT kereszt felújítása. Elkészült az ideiglenes kereszt, az eltört padot 
betonnal erősítették meg, a két beteg kőrisfa helyett tiszafákat ültettünk.
Megtisztítottuk a bokroktól a kereszthez vezető turistautat. Az 1999. évről készült 
évkönyvet ismét Baronek Jenő szerkesztette.

A nyomda 1999. decemberében vette át a kéziratot, de saját problémái miatt az 
évkönyvet csak 2000. május 25-re tudta elkészíteni. A szükséges anyagiakat főleg 
a Pécsi Erőmű Rt. a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. tudta biztosítani.
Keller József, aki már a régi Mecsek Egyesületnek is tagja volt, díszbélyegzőt 
készített a Tubes torony számára.
Bölcsházy Évától az irodavezetői munkát Bendik Istvánná vette át. Bölcsházy Éva 
többéves lelkes munkáját köszönjük. Bendik Istvánné, Banó Erika pénztárossal 
együtt munkáját gondosan és odaadóan végezte az év során.
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2000-ben több pályázaton is részt vett egyesületünk. Mendly Lajos és Havasi 
Ildikó állították össze eredményes munkával a pályázatokat.
A kétezredik év virága a turbánliliom volt, az egyesületi határozat alapján.
2000. január hónaptól kezdve ismét rendszeresen lebonyolítottuk az Ötórai 
beszélgetéseket, melyeket eredetileg Kovács Szabó János titkár úr ösztönzésére 
indítottuk.
Ezek keretében ismét sok érdeklődést kiváltó beszámolót láthatunk és hallhatunk.

13



Dr. Göllesz Viktor
(1930-1999) 

írta: Kovács Szabó János

Tanár, orvos, kutató és a természet szerelmese.

Nagykanizsán született 1930. május 21-én. Középiskoláit már Pesten végezte - 
tudtam meg feleségétől.
1953-ban elvégezte a Gyógypedagógiai Tanárképzőt, majd az Orvostudományi 
Egyetemet (cum laude oklevéllel). Főigazgató, tanszékvezető főiskolai tanár és 
elsőként indította útjára a szociális szervező képzést a volt szocialista országok 
között Magyarországon. Elsőként írt tankönyvet a felsőoktatás részére a 
rehabilitációról. Főszerkesztője a „Szociális Munka” című folyóiratnak. 
Gyakorlókönyvet írt „Szájról olvasás” címmel 1988-ban Lasch Dezsővel 
szerzőpárosban. Szakmai munkásságának eredményeit számos tanulmány, 
publikáció, tankönyvi fejezet őrzi. 1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Kiskeresztje kitüntetést adományozta Göllesz Viktornak Göncz Árpád, a Magyar 
Köztársaság elnöke, a szociálismunkás-képzés, valamint a fogyatékosok 
rehabilitációja érdekében végzett munkássága elismeréseként.
Az „Ábrahámhegyi Fürdőegyesület” legaktívabb munkásaként, elnökeként sokat 
tett a természet megismertetése, megszerettetése érdekében.
Elindítva a Csörgey Titusz Madárkert-mozgalmat, országosan is tenni akart és 
eredményesen tett is (1998-ig az ország kb. 15 helységében működött a mozgalom 
helyi szervezete) e kedves, dalos és különleges élőlényekért.
Talán azért vált ilyenné Göllesz Viktor bácsi, mert megtalálta Ábrahámhegyet.
A hely szelleme, szépsége, az itt élt és ide látogató nagy tudású és sok ember által 
tisztelt emberek életét megismerve, kutatva mélyült el ember és 
természetszeretete.
Eredetileg pihenni jött ide, de mindent tudni akart a település múltjáról, jelenéről. 
Leginkább Csörgey Tituszt tisztelte, az ő életét, munkásságát kutatta és tett azért, 
hogy mások is megismerjék. E célt szolgálta a Csörgey Titusz munkásságát 
bemutató ábrahámhegyi kiállítás létrehozása, majd vándorkiállításként az anyag 
utaztatása, bemutatása más településeken is.
A Mecsek Egyesülettel is azért kereste a kapcsolatot, hogy a Pécsett található 
kutatási adatokat begyűjthesse. Nagyon örült annak a hímek, hogy a Lapison a 
Mecseki Erdészeti Rt. rendbe hozta Csörgey Titusz emléktábláját.
Példaértékű életet élt. Fontos lenne, hogy barátai és közvetlen munkatársai 
segítségével részletes írásos anyag jelenjen meg életéről, személyiségéről, 
munkásságáról.
Búcsúzunk az 1999. évben eltávozott Göllesz Viktor barátunktól!
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GYALOGTÚRÁZÓK VII. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA és a TURISTA 
DALOSOK I. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA

írta: Tóth Klára

A találkozás (a Magyar Értelmező Kéziszótár szerint) az a tény, hogy valaki, 
valami találkozik valakivel, valamivel. A találkozás lehet véletlen.
A találkozik ige jelentése pedig: véletlenül egy időben egy helyre kerül egy 

máshonnan jövő másikkal.
A mi esetünkben tehát semmiképpen nem a fent jelzett szavakkal van dolgunk, 
hanem a TALÁLKOZÓ-val, amely szándékos találkozás és együttlét 
szervezett összejövetel.
Ez volt a GYALOGTÚRÁZÓK VII. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA és a 
TURISTA DALOSOK I. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA.
Arra kértek, írjak a találkozóról valami igazat, szépet, okosat. Nehéz helyzet, mert 
aki ott volt, annak nem mond semmit, mert megélte. Nehéz helyzet, mert aki nem 
volt ott, annak hogy lehet elmondani, hogy milyen volt a találkozó,

❖ hogy milyen jó volt látni, ahogy az ismerősök örülnek egymásnak,
❖ hogy milyen vidám hangulatot árasztottak a „gomba módra” szaporodó 

sátrak a sporttáborban,
❖ hogy milyen ünnepélyes volt a megnyitó,
❖ hogy már az első este jókedvű társaságok népesítették be a büfé sátrat,
❖ hogy a különböző versenyek eredményeit, a tábor „faliújságát” böngészve 

hogy születtek új barátságok, s erősödtek meg a régiek,
❖ hogy milyen gazdag, sokszínű volt a tornateremben rendezett kiállítás,
❖ hogy az érkezőket üdvözlő “lufis”-tábla épségét nem sokáig élveztük,
❖ hogy az autóbuszos kirándulások napjain VOLÁN telepnek hihették az 

orfűi fő utcát,
❖ hogy a Szent Jakab túra jelvényének fokozatos felértékelődését a 

legkiválóbb tőzsde sem tudta volna utánozni,
❖ hogy milyen jót táncoltunk a turistabálon,
❖ hogy az éjszakai és nappali tájékozódási versenyek kritikus pontjain való 

viták csak tovább erősítették a résztvevőkben azt az érzést, hogy újra el 
kell jönni a Mecsekbe, újra ki kell próbálni magunkat,

❖ hogy milyen jó hangulatban dolgoztak az információs és rendezőirodán,
❖ hogy amikor már a turista dalosok is nyugovóra tértek, hogyan zendített rá 

a tóparti békák kórusa,
❖ hogy milyen szép volt a búcsúesten a tűzijáték,
❖ hogy milyen jó, hogy részesei lehettünk ennek a találkozónak.

Mindezt át kellett érezni, meg kellett élni ahhoz, hogy egy több napos, szinte 
minden percében intenzív történéseket kínáló TALÁLKOZÓ hiteles képét 
kialakítsuk, vigyük magunkkal - meghatározó élményként - további életünkben. 
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Minden összegzés a hibázás lehetőségét rejti magában. Mert bármennyire is 
tényszerű igyekszik lenni, mégis az emlékező szubjektumán át szűrődnek le az 
események, az emlékező értékrendjét tükrözik a hangsúlyok. A másik lehetőség a 
hibázásra az adatok pontatlansága, mely nem a körültekintés hiányából, hanem a 
hatalmas szervezőmunka, szerteágazó tevékenységrendszer nehezen, vagy nem 
minden vonatkozásban rögzíthető történéseiből fakad.
Mégis megpróbálom - a teljesség igénye nélkül, sporttársaim adatait is 
felhasználva - a TALÁLKOZÓ hangulatjelentését megfogalmazni, de csak a 
“jelhagyás” szándékával. Abban bízva, hogy ezt a TALÁLKOZÓ-t mindazok jó 
szívvel őrzik emlékezetükben, akik ott voltak. Akik meg nem voltak ott, talán 
mégis megéreznek valamit abból, miért vagyunk mindannyian gazdagabbak a 
találkozó élményétől.

A szándékos találkozást, a TALÁLKOZÓ-t tervezni és szervezni kell. Méghozzá 
jó időben, jó ötletekkel, jó szervezőkészséggel. így van ez akkor is, ha két - egy 
városban élő ember találkozását szervezi valaki, hogyne lenne így ha különböző 
településeken élő emberek találkozóját szervezi valaki. Hogyne volna ez 
fokozottan igaz egy országos találkozóra? Ezt a találkozót a Baranya Megyei 
Természetbarát Szövetség Elnöksége Baronek Jenő elnök vezérletével tervezte, 
szervezte meg. Nem túlzás, hogy többévi munka, szerteágazó, hatalmas feladat, a 
cél felé közeledve egyre letisztultabb tervek, egyre értékesebb gondolatok, egyre 
bővülő szervezőbizottság állt a rendezvény mögött.
Miben lehetettünk biztosak az indulásnál?
Abban, hogy a találkozóra meghívásunkat elfogadó emberek sok mindenben 
különböznek egymástól, de legalább két dologban hasonlóak. Egyrészt a 
természetet szerető emberek, másrészt a Mecseket. Baranyát megismerni, vagy 
újra bejárni akaró emberek.
Még egy dologban biztosak lehettünk még: hogy egy ilyen találkozó 
megszervezése igen sok pénzbe kerül.
Ez utóbbi feltétel megteremtésében elnökünknek nagy érdemei vannak:
Már évekkel a találkozó előtt támogatókat keresett, pályázatokat írt, írásukat 
szorgalmazta, neves védnököket, rangos együttműködő partnereket kutatott fel a 
rendezvény sikere érdekében. Érezhető is volt az utolsó hónapokban, hogy a 
megyén belül és kívül, az országos szövetségen belül is rangja van a találkozónak. 
Már a szervezőmunka idején is elismerést váltott ki az időben kiadott tartalmas, 
küllemében is esztétikus programfüzet, a találkozó jelvénye, kitűzője. A 
meghívók időben kerültek el mindenhova, elnökünk személyes, hiteles 
tájékoztatói országszerte megelőlegezték a bizalmat a találkozó felé.
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A Találkozó fővédnökei Dr. Szili Katalin, a Magyar Köztársaság 
Országgyűlésének alelnöke, Dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke, valamint Dr. Toller László, Pécs Megyei Jogú Város 
polgármestere voltak.
A védnökök körében Dr. Iványi Ildikót, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
igazgatóját, Káldy Józsefet, a Mecseki Erdészeti Rt vezérigazgatóját, Kovács 
Dezsőt, Orfű polgármesterét, Pauska Zsoltot, az Új Dunántúli Napló 
főszerkesztőjét, Bársony Andrást, a Magyar Természetbarát Szövetség elnökét, 
Szabó Imrét, Magyar Természetbarát Szövetség főtitkárát, a Wesselényi Miklós, a 
Közalapítvány elnökét és Pálmai Vencelt, a Magyar Természetbarát Szövetség 
Gyalogtúra Bizottságának vezetőjét üdvözölhettük.
A megnyitón személyes jelenlétével, megnyitó beszédével, üdvözlő szavaival is 
megtisztelte a találkozót dr. Szili Katalin, Dr. Kékes Ferenc, Kovács Dezső, 
Szabó Imre, valamint Dr. Papp Tivadar, a Mecseki Erdészeti Rt vezérigazgató
helyettese, Szőke Attila, a Baranya megyei Közgyűlés elnökének személyi titkára, 
Foki József, a Baranya Megyei Diáksport Szövetség titkára, valamint Szabó Imre, 
a Magyar Természetbarát Szövetség főtitkára.
A támogatók körét nehezen Tehetne pontosan rögzíteni, mert jó szándékú 
hozzáállással, segítőkészséggel, előrevivő rugalmassággal találkoztunk, szinte 
bárhova fordultunk.
Az, hogy a Mecseket szerető természetbarátokat vártunk a rendezvényre, meg is 
határozta a szakmai programok körét.
így került be a Szent Jakab teljesítménytúra, amelyen 389 fő vett részt. Közülük 
116 fő a 35 km-es távot, 116 fő a 25 km-es távot, 151 fő a 15 km-es távot 
teljesítette. A rajt a sporttábomál volt. Innen a túrázók a Jakab-hegyre mentek fel, 
majd a Büdös-kúti kulcsosháznál kaptak frissítőt. A leghosszabb táv résztvevői a 
Nagy-Mély-völgyön át mentek vissza Orfüre. A célba érkezéskor mindenki egy 
szép jelvényt, emléklapot és üdítőt kapott.
A találkozónak helyt adó Orfű megismerését szolgálta az „Orfű és környéke" 
tájegység-ismereti verseny, amelyen 26 csapat 80 versenyzője vett részt. Először 
egy Orfű környéki rövid séta során egy feladatlapot kellett kitölteni, melynek 
kérdései az útvonalon látottakról és a környék természetvédelmi területeiről 
szóltak. Ezt követően a célban egy totót kellett megoldani, mely az útvonalon 
megfigyeltekhez és az előzetesen megadott irodalomhoz kapcsolódott.
Rekord létszámú nevező indult a Csellengő Kupa 2000 tájékozódási 
túraversenyen. 78 csapat 212 versenyzője vágott neki a versenynek - öt 
kategóriában. Maga a verseny szikrázó napsütésben, nagy melegben zajlott.
Az Orfűi-tó keleti partján levő erdészeti üdülőnél volt a rajt, majd közepesen 
nehéz terepen, technikás pályákon vezetett az útvonal. A versenypályák a 
versenyzők véleménye szerint is - néhány kivételtől eltekintve - korrektek voltak. 
Apróbb hibákat - térképhiba és menetidő-számítás - a versenybíróság az egységes 
elbírálás érdekében az értékelés módosításával korrigált.
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A Tubes Kupa tájékozódási túraverseny - az előzőhöz hasonlóan - szintén 
hagyományos rendezvénye a Baranya Megyei Természetbarát Szövetségnek. 
Rangját emelte, hogy most a találkozó keretében került megrendezésre. Szép 
számú résztvevővel, 5 kategóriában zajlott a verseny.
Régióismereti verseny is kínálta a lehetőséget az erőpróbára. A természetjáró 
ember tájékozottságát, a Dél-Dunántúli régió értékeivel kapcsolatos tudását 
mutathatta meg az a 15 csapat, amely erre a versenyre benevezett.
A szakmai programok önmagukban is elég értékes elfoglaltságot biztosítottak a 
találkozó résztvevőinek. Mi azonban hittük, hogy a fennmaradó időben 
lehetőségünk lesz megyénk természeti, kulturális, néprajzi, történelmi értékeiből 
ízelítőt mutatni, keresztmetszetet adni vendégeinknek.
A legnagyobb tömegeket autóbuszos kirándulásaink vonzották. Több száz 
természetbarát indult, hogy megismerje az Ormánság „fővárosát”, kis falvait, 
festett kazettás templomait, hogy kishajóról szemlélje a Dráva csodálatos, 
érintetlennek tűnő világát, vagy tisztelegjen a Madár Emlékpark kopjafái előtt.
Ugyancsak vonzó célpont volt a Villányi-hegységbe vezető autóbuszos 
kirándulás. A szoborpark, a semmi mással össze nem téveszthető „ördögszántotta” 
hegy, a magyar kikerics lelőhelye mindenhonnan csodálatos látványt nyújtott a 
túrázóknak. A megmászása abban a nagy hőségben, a nyílt terepen pedig igazi 
komoly erőpróba, turisztikai teljesítmény volt. A borkóstoló a Villányi hegy nagy 
kincsének, a vörösbornak a megismerését szolgálta, de ajándék, kárpótlás is volt a 
nehéz túráért.
Pécsre is indult egy autóbusz, a város nevezetességeit megismertető kirándulásra. 
Ezeken a kirándulásokon igazán jó érzés volt a vendégeink között lenni, hallgatni 
az elismerő szavakat, s megélni nap mint nap, hogy az ország távoli tájairól 
érkezett természetjárók megerősítenek bennünket abban, amit a hétköznapi 
rohanásban néha már elfelejtünk, hogy megyénk „Kincses Baranya”. 
Kincseinkből most sem tudtunk mindent megmutatni, mert nem volt idő, és mert a 
találkozó végül is Orfün volt, és talán azért is, mert egy ilyen találkozó célja lehet 
az is, hogy a visszatérésre késztessük vendégeinket.
A táborban is akartunk arról gondoskodni, hogy ne legyen „üresjárat”, legyen 
mindig valami, ami vendégeink jó érzését fokozza, közérzetét javítja. Hiszen mi a 
vendéglátást abban a klasszikus értelemben fogtuk fel, hogy vendégül látni valakit 
annyit jelent, hogy amíg a vendégünk, addig gondoskodunk arról, hogy jól érezze 
magát.
Ezért (is) hívtunk a táborba olyan szakembereket, sportembereket, művészeket, 
együtteseket, akik Baranya sport-, kulturális életének képviselői lehettek a 
találkozón.
A találkozó megnyitóján üdvözölhettük a pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola 
Mazsorett csoportját, a Baranya Táncegyüttest, a komlói Kenderföldi Általános 
Iskola német nemzetiségi tánc-csoportját, a komlói Him Singers Énekegyüttest, a 
Súgólyuk Színház tagjait, a Vasasi Bányász Fúvószenekart.
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A Turista bál és az esti programok zenésze Varga Kálmán volt.
Utolsó szerepléseinek egyikén lehettünk csodáiéi Mohai István „tudományának”. 
Az azóta sajnos elhunyt kiváló, Európa-hírű sportember modelljeinek bravúrjait 
egyöntetű elismerés övezte.
A „holtidőben” (ha egyáltalán volt ilyen), a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóságának szakemberei csodálatos diaképeket vetítettek a nemzeti park 
szépségeiről, ritkaságairól, nevezetességeiről.
Ezen kívül volt lehetőség az Abaligeti cseppkőbarlangot megtekinteni, 
Magyarhertelenden fürdeni, ismerkedni az orfűi „sárkányokkal”, a Mecsek szép 
tájaira túrázni stb.
Végül, miután már majdnem minden földi kincset megmutattunk vendégeinknek, 
jó hangulatú turistabált rendeztünk, majd búcsúzóul fényeket varázsoltunk az 
égre. Tűzijátékkal köszöntünk el a TALÁLKOZÓ részvevőitől.

Miről nem szóltam még?
Arról az összefogásról, a rendkívül magas igényszintről, amivel minden 
feladatnak nekifogtunk; arról a rugalmasságról, amely a menetközben adódó 
problémák megoldását segítette; a határozott, szigorú, de mégis jókedvűen végzett 
munkára serkentő, biztató hangvételű táborvezetőről, Gida Tiborról; az emberi, 
már-már baráti hangulatról, amely a táborvezetőség, a különböző felelősök 
megbeszélésein „uralkodott”; a szakmai és emberi gyarapodásról, amit a találkozó 
szervezése nyomán elkönyvelhetünk magunknak. Akár már másnap nekiálltunk 
volna egy újabb, hasonló rendezvény megszervezésének.
„Csapatunk” tagjai, akik a találkozó előkészítésében és lebonyolításában részt 
vettek, a találkozó sikeres megrendezését segítették:
Baranyai Rudolf, Baronek Jenő, Baumann József, Benczes Gábor, Börcsök 
György, Dalecker Ibolya, Geisz Ferenc és csapata, Gida Tibor és csapata, Gőbölös 
István, Jakab Ferencné, Jillek Rita, Kiír Hajnalka, Kovács János, Kovács Szabó 
János, dr. Lakatosné Novotny Sarolta és csapata, dr. Makoviczky Gyula, Márton 
Zoltán és csapata, Mezei Anikó, Nagy Ferenc, Németh Katalin,
dr. Novotny Iván, Őri Zsuzsanna, Plaszauer István - emblématerv, Rácz János, 
Rácz Róbert, Rónaky Gizella, Rónoki Eszter, Sipos Imréné, Strasser Péter, 
Székely Tamás, dr. Tihanyi László, Tóth Klára és csapata, Varga Anikó.

Az ilyen nagy feladatok után mindig felvetődik az emberben: Mi marad meg?

Az emlékkő - amit sporttársaink a siklósi márványbánya segítségével varázsoltak 
az orfűi táborba - biztosan.
A találkozó résztvevőinek helyszíni visszajelzéseiből, a búcsúzásnál elhangzott 
mondatokból, a később érkező jelzésekből tudjuk, hogy legtöbben szép 
élményeket, újabb kedves ismerősök emlékét, a visszajövés vágyát vitték 
magukkal az ezredforduló találkozójáról.
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S bennünk mi marad meg? Bennünk, akik néha a függöny mögé is láttunk? 
Tudjuk, hogy itt-ott becsúsztak apró hibák, váratlan nehézségek is adódtak, van, 
amit már másképp csinálnánk legközelebb, de ez összességében nem rontja a 
TALÁLKOZÓ értékeit. Ilyen nagy rendezvény szervezésében részt venni - nem 
túl gyakran adatik meg az embernek. Úgy gondolom, mi szerencsések vagyunk, 
hogy részesei, megvalósítói lehetettünk egy ilyen feladatnak- megyénket 
képviselhettük az ország természetjáróinak színe előtt. Mi biztosan gazdagodtunk 
szervezési tapasztalatokban, emberi kapcsolatainkban. S ezután, ha az orfűi 
sporttáborban, a Jakab-hegyen, a Sárkány forrásnál, a kórósi templomban, vagy a 
drávai kishajón kalauzoljuk családunkat, tanítványainkat, barátainkat, vagy éppen 
a visszatérő vendéget, már mindig ott lesznek velünk azok az emlékek, amelyeket 
a 2000. Június 9-12 között rendezett Gyalogtúrázók VII. Országos Találkozójának 
és a Turista Dalosok I. Országos Találkozójáról őrzünk.
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Adatok Pécs helyneveinek történetéhez: 
Petrezselyem utca, Hunyadi út és Zidina-kömyék

írta: Dr. Bezerédy Győző

Pécs város - és várfala körül - a mai Aradi vértanuk útja körüli terület a város 

történetében mindig stratégiai jelentőséggel bírt.
Ugyanis az északi falak mögött a dombok oly hirtelen emelkednek, hogy az 
alacsony falak jóformán semmi védelmet nem nyújtottak a bentlakóknak.
A város észak felöli fenyegetettsége nagyon veszélyes volt. Az ostromágyuk 
alkalmazásakor ez még tovább növekedett. Ez nagyjából a XV. század derekára 
esett. Ettől kezdve a pécsi várfal teljesen elvesztette jelentőségét, a város 
úgyszólván védhetetlenné vált.
Oláh Miklós a Hungária című munkájában (kiadva: 1536-ban, Brüsszelben) a 
következőt írta erről: „A vár alatt az ostromlott hegy lábaitól dél felé elnyúló 
város sem természetes, sem mesterséges védelemmel nem rendelkezik eléggé. 
Ugyanebből az időből a történész Istvánffy Miklós még pontosabb meghatározást 
ad: “Bár sem erődítmény, sem a természet nem védi, - felette emelkedik az igen 
magas Mecsek hegy, melyről ágyúkkal könnyen támadható és ostromolható.” 
/Istvánffy; A magyarok történetéből, XV. Könyv / Valóban minden alkalommal 
ez történt. A XV-XVI. századból több metszetet ismerünk, mely északi irányból 
ábrázolja a várost, általában hadi helyzet közben, s minden ilyen képen a falak 
fölötti dombon ágyúállások láthatók, melyekről az ágyúk innen irányozzák a 
várost és a várat. Természetesen ugyanerről szólnak az írások is.
E metszeteken is látható, hogy ez a terület már akkor is szőlőkkel volt betelepítve. 
A szőlőhegyeket - annak északi és nyugati részét két irányból lehetett 
megközelíteni a város felől: az északi Vaskapun át /vagy más néven, Kaposvári 
kapun át/, és a Szigeti kapun keresztül. Teljesen természetes tehát az, hogy a vár- 
és városfal északi oldalán, közvetlenül a városok mentén egy, a szőlők felé vezető 
kocsiút alakult ki.
Ezen közlekedtek a szőlőtulajdonosok és a szőlőmunkások, ezen át szállították a 
városba szüretkor a mustot. /A bort biztonsági okokból a városi házak pincéiben 
tárolták./

Idővel, már jóval a török után, a Barbakán alatt áttörték a városfalat, hogy 
könnyebben megközelíthetők legyenek a kiterjedt szőlőterületek. Ekkorra már a 
fal északi oldalán kialakult út szinte nélkülözhetetlenné vált.
Utcáról azonban még nem beszélhetünk, hisz az út mentén házak még egyáltalán 
nem épültek.
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Az első elnevezéssel 1817-ben találkoztunk. Ez volt a Tal Josaphat, később 
magyarosítva, Jozafát völgye.
Csakhogy ez az elnevezés sem konkrét utcára vonatkozik, hanem egy területre, 
amely magában foglalta a mai Aradi vértanúk útját, a mai Hunyadi utat, sőt a Vak 
Bottyán utcát is. A Vak Bottyán utca azonban hivatalosan is utcának szerepelt, 
mivel a két oldalán házak álltak.
A dolog érdekessége tehát az, hogy a Jozafát nevet egész északi falakon kívüli 
terület viselte, függetlenül attól, hogy az út, vagy utca volt, attól is, hogy az 
valóban völgy volt, vagy éppen domb /mint a Kálvária/.

Ezek a furcsaságok csak 1864-ben szűntek meg, amikor ezeket elnevezik 
Kaposvári, Kálvária és Petrezsil utcává. Ezek a külön elnevezések már azt is 
bizonyítják, hogy itt már valóban házakkal szegélyezett utcákról van szó. Ez 
annyira így volt, hogy nemcsak a Petrezsil utca északi oldala, de a déli is beépült. 
A házak szorosan a falakhoz támaszkodtak, déli falak egyben a hajdani 
városfalakat képezte.
Az találgatásokra adhat okot, hogy miért kapta a Petrezsil nevet?
Talán a korban élt tanácsosról? Az már végleg rejtély marad, hogyan lett ebből 
Petrezselyem utca, mely csak 1948-ban változott Aradi vértanuk utcájára? Itt is 
egyszerű magyarosításról volt szó?
A talányoknak azonban ma sincs vége. Az aradi vértanuk útja az utcarendezések 
után egyszerre két utca lett, az egyik az, amelyik a belváros elkerülő útját jelenti, a 
másik ez fölött, mintegy 3-4 méterre, mely a tulajdonképpeni Aradi vértanuk 
útja - az egykori Petrezselyem utca - a 13 vértanú szobraival. Egy valami azonban 
végleg eltűnt; a dombot koronázó gazdag szőlőterület.
A Hunyadi út elnevezései valójában a magyar politikai élet karikatúráját adja, 

hisz az elnevezésekben hűen tükröződik a XX. század minden politikai 
színelváltozása.

Valójában ez sem régi utca. Nemcsak a Mecsekre vezetett, hanem valójában a 
Mecsek volt, annak déli lankáihoz tartozott. Ma csaknem a belváros. A 
középkorban a Kaposvári kaputól észak felé már csak szőlők voltak. Nem is 
vezetett ez Kaposvár felé, csak fel a hegyre, de mivel a pécsi városkapukat az 
égtájak szerint a legfontosabb városokról nevezték el, így lett a Budai, Szigeti, 
Siklósi és a Kaposvári kapu. Később az egykori kapukon átvezető utak, utcák is 
azt a nevet kapták. /Szigeti, Budai, Siklósi, utak /.
Említettük már, hogy a Jozafát völgye egyszerre völgy is, domb is, a kaputól 
északra vezető út valóban viszonylagosan völgyön át vezet fel a hegyre és a 
környező dombokra. Főleg a szőlősgazdák használták, közlekedtek rajta a szőlők 
felé, és szüretkor itt hordták a városi pincékbe a mustot. A Mecseken fát 
termeltek, a fát is erre szállították a városba.
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1864-től Kaposvári utcának nevezték. Ekkor már házak szegélyezték az utcát, 
melynek jelentősége akkor növekedett meg igazán, amikor megépült a Mecsekre 
vezető műút, ami nagy szenzáció volt a maga idejében.

Ekkor indult be az autóbusz forgalom az Üdülőszállóhoz és a Dömör-kapuhoz. 
Felépült a Pálosok temploma és a Magaslati út. A forgalmat rendkívül 
megnehezítette akkoriban a szűk Inczédy Dénes utca - a hajdani városfalon belül.

1939-ben a Mecsek felé vezetőút Horthy Miklósról kapta nevét, majd 1948-ban 
Demokrácia út lett, 1950-től Sztálin út. Ez volt a nagy átalakítások korszaka. 
Ekkor határozták el a város vezetői, hogy méltóképpen kell megemlékeznünk 
Sztálinról /a „felszabadító,” a „nagy barát“ stb./ legyen hát a Mecsek felé vezető 
utca neve Sztálin sugárút. De hát ez egyáltalán nem volt sugárút, mivel helyenként 
szégyenletesen keskeny volt, ezért azt alaposan kiszélesítették, nem törődve azzal, 
hogy műemlék-értékű épületek is áldozatul esnek ennek a nagy törekvésnek. 
Ekkor egyesítették az Inczédy Dénes utcát és a Demokrácia utcát, és egységesen a 
Sztálin út nevet kapta.

1956-ban azonban új politikai fordulat következett be, s újabb utcanév követte ezt. 
Az évben ünnepelték a Nándorfehérvári-diadal évfordulóját, Pécsett szobrot is 
avattak ennek tiszteletére és ez a szobor éppen a Sztálin út tengelyébe esett, ezért 
az utcát Hunyadi útra keresztelték át.

A Jozafát völgye valójában a vár- és városfal északi szakasza feletti szőlőterület 
volt. Az ettől nyugatra eső szőlő a Frühweis, s a keleti végpont a Zidina környék 
volt. A Frühweis kiterjedt szőlőterület, a Zidina sűrűn beépített volt, mivel ez 
utóbbi is a városfaltól északra feküdt, egy rövid ideig ezt is Tal Josaphatnak 
nevezték.

Egyes vélemények szerint a Zidina szó jelentése nagy fal, védőfal, mely a 
városfaltól északra eső települést jelenti, s nevét a horvátoktól, bosnyákoktól 
kapta. Ez a magyarázat nagyon is logikusnak tűnik, csakhogy ez nem igaz. A név, 
mást is jelent, mégpedig romos falat, romokat. A probléma azonban abból adódik, 
hogy itt romokat hiába keresnénk, csak egymásra halmozott kis házakat találunk, 
szinte rendszer nélkül. A romok eltűntek, hacsak az nem jelent valamit, hogy a 
házak kerítésének anyagában bizonytalan eredetű faragott köveket találunk. Pedig 
itt a középkorban jelentős épület állt, mégpedig egy kolostor templommal, a 
dominikánusok női rendjének kolostora. Létéről több adat is tanúskodik.
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Az első 1740-ben datálódott, melyben II. Pál pápa kijelenti, hogy ez a monostor a 
domonkosok tulajdonában volt, és a másik 1487-ből való Rómában fennmaradt 
írás, mely szerint a kolostorban 5 apáca élt.

Mivel a klastrom a városfalakon kívül feküdt, védtelen volt és a török 
támadásának áldozatul is esett. Soha újjá nem építették, és a török alóli 
felszabadulást elhanyagolt, összedőlt állapotban érte meg. Mégsem lehetett 
azonban teljesen romokban, ugyanis a hajdani cellákat lakható állapotba tették. 
A kövek nagy részét azonban a Rend a városban zajló építkezéséhez használta fel. 
A rendház építése /a mai színház helyén/ különben a botrányok sorozata volt, 
melynek során Pécs akkori püspöke, Nesselrode, a dominikánusoknak állandóan 
gáncsot vetett éppen úgy, ahogy mindenkinek, akivel csak összeakadt. A rendre 
kiváltképp haragudott, hogy mi okból azt nem tudni. Talán ő is igényt tartott a 
telekre, vagy esetleg azért, mert földesúri jogait vélte csorbulni azzal, ha a 
dominikánusok bejutnak a városba. Mérhetetlen haragjában megakadályozta a 
régi kolostor rom bontásából származó kövek beszállítását az építkezéshez.
Megtiltotta a városnak, földesúri jogára hivatkozva, hogy a kapukon beengedjék 
az építkezéshez szükséges bontási anyagokat, s amikor a város ezt mégis engedte, 
a Budai kapun kívül őrséget állíttatott, és ledobáltatta a szekerekről a köveket, a 
szekeret és a lovakat egyszerűen elkoboztatta és sohasem adta vissza a rendnek. 
Hosszú perek folytak az építés ügyében, mert Nesselrode mindenbe belekötött, 
mindenből pert csinált. A lényeg a dologban az, hogy a püspök minden 
ellenkezése dacára a kolostort mégis lebontották, annak ellenére, hogy ehhez nem 
kaptak engedélyt. A kövek valahogyan mégis bekerültek, s a kolostor és a 
templom mégis felépült.

A kövek tehát elszállításra kerültek, s a bontás elsősorban a templomot érintette. 
A zárda a kis cellákkal azonban nagyrészt megmaradt, ezekre ugyanis engedélyt 
adtak magánszemélyeknek, hogy a fennálló falak felhasználásával kis házakat 
építsenek.

Amikor a XX. század végén a Pécsi Nemzeti Színházat renoválták, a 
földmunkálatok során reneszánsz faragott kövek kerültek elő az egykori 
domonkos kolostor alapfalaiból. Ezek a zidinai romokból jutottak a Fő utcába.
De, mint tudjuk, Nesselrode nem engedte át a városkapun az építési anyag 
jórészét, azokat a kapuk előtt leszóratta a szekerekről, a bontást sem tudták 
teljesen befejezni, így jócskán maradtak még falrészletek, főleg az egykori cellák 
maradtak meg, azokat alakították át lakóházakká.
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Az egykori kolostor falait mindenki szabadon bonthatta, egyes falrészletek olyan 
rosszállapotban voltak, hogy azok veszélyessé váltak. Kötelezték a 
tulajdonosokat, ha a falak leomlanak, azt helyre kell állítaniuk. Nyilván inkább 
elbontották.

A kis cellákból azonban csak nyomorúságos kis házacskák épülhettek.
Lakóik is a város legszegényebbjei közül kerültek ki: földműves, kőműves, 
napszámos, elaggott iparoslegény, kapás, éjjeliőr, szölöműves, tabakos /tímár/, 
koldus, kódorgó /csavargó/, obsitos, kőfaragó.
Ezek jobbára csak lakói, de nem tulajdonosai voltak e viskóknak. 1777-ben zárda 
területén 3 önálló és 14 közös telken álló ház állt, melyek a rend megszűnte után a 
város tulajdonába kerültek.
A legmeglepőbb azonban az, hogy hivatalosan akkor nevezték el az utcát Zidina 

környéknek, magyarra fordítva „romos területnek”, amikor ott már egyáltalán nem 
voltak romok. Első elnevezése Martha Gasse, vagy Martha utca, később Jozaphat 
utca, végül 1864-től Zidina környék. E területhez tartozott még a Magdaléna 
Gasse, vagy Magdolna utca, melyet később, 1926-ig, Zidina környékének 
neveztek.
Akkor kapta a Domonkos utca nevet, emlékezvén az egykori Domonkos rendi 
apácák rendjére.
Az egykori kolostor területén északról a Szikla utca határolja. Korábban Temető 
utca volt a neve.

Azt, hogy milyen lehetett a kolostor, mekkora templom /nyilván egészen kicsi - 
talán kápolna/ tartozott hozzá, nem tudjuk. A templom faragott kövei a színház 
helyén állt egykori kolostor falaiba, alapfalaiba épültek bele. A kolostor is kicsi 
lehetett, a szokásos helyiségeken kívül öt-hat apró cellából állt, ezekből lettek 
később a kis házak, majd minden talpalatnyi hely beépült, még az udvar is /ha volt 
kerengő és belső udvar/, így végül olyan háztömb alakult ki, mely utcák, közök 
nélküli házak kusza tömegéből állt.
Később a kis gyalogösvényekből keskeny kis utcácskák alakultak ki, melyben 
valami rendszert, amiben a hajdani zárdára és a templomra következtethetnénk, 
nem lehet felfedezni.
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Olasz metszet Pécs ostromáról.
Az ágyúk a mai Aradi vértanuk útján álltak.

Az egykori Jozafát-völgye az 1930-as években.
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Beszélgetés Kiss Lajossal a természetjárásról

Kiss Lajos 1919. Május 25 én született Vajszlón.

Baronek Jenő:
Mikor kerültél Pécsre, és mikor kerültél kapcsolatba a természetjárással?
Kiss Lajos:
1933 őszén kerültem Pécsre, villanyszerelő inasnak szegődtem el a Lévai céghez a 
Ferenciek u. 11.-be.
Vajszlói gyerek voltam, ott nem voltak hegyek, síkság volt. Volt egy erdész a 
Bükkháton, gyermektelen házaspár. Iskolai szünetben kivittek bennünket az 
erdőbe az öcsémmel együtt. Megfogott engem az erdő szeretete. Mindig 
sóvárogva néztem a Mecseket, onnan lehetet látni tiszta időben. Vonzottak a 
hegyek. Beiratkoztam cserkésznek 1933 őszén, még be nem tiltották a 
cserkészetet; ha jól emlékszem az 1948. ban volt, addig cserkészként jártam az 
erdőt.
1953-ban halottam a természetjárókról, beiratkoztam a Vasas Elektromos 
természetjáró szakosztályába.
Baronek Jenő:
Hogy kerültél a Vasas Elektromosba?
Kiss Lajos:
Vállalatuknál dolgoztam, az ott lévő sportkörbe, a természetjárásba kapcsolódtam 
be.
Lévai János barátommal közösen. Nekem voltak meg az alapjaim a cserkészetből. 
Ismertem a térképet, tudtam tájékozódni. Próbáltam a cserkész szellemet is ide 
átmenteni. Táboroztunk, kirándultunk.
Baronek Jenő:
Milyen élet volt a szakosztályban, mit csináltatok ott?
Kiss Lajos:
Hetente volt természetjáró összejövetel a Légszeszgyár utcában. 60 fős 
szakosztály volt. Túráink során fölfedeztem Köves-tetőt, ott egy trafóállomás volt. 
Megépítették a Koszonya-tetöi állomást, ezért a Köves-tetői trafóállomás 
szükségtelenné vált. Ott állt üresen az épület és gondoltam, hogy milyen jó lenne 
turistaháznak.
Turistaházat építettünk. Oszlopból vágtunk gerendákat fűrésszel, kilyukasztottuk a 
falat. Gerendák tetejére deszkát szögeltünk. Falétrán lehetett fölmenni. 
Emeletenként volt két szalmazsák. így kezdődött a dolog. Lelkes volt a társaság, 
ezért építettünk 1958-1964-ig minden szombat, minden vasárnap, a szabadság is 
ráment. Minden szabadidőmet ott töltöttem.
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Baronek Jenő:
Kik segítettek a munkában?
Kiss Lajos:
Lévai János szakosztályvezető, Szabó György, Madarász József.
Baronek Jenő:
Az akkori megyei szövetségről mit tudsz nekünk elmondani?
Kiss Lajos:
Muskát Ede volt a szövetség elnöke. A szövetség vezetői is felfigyeltek arra a 
munkára, amit az első kulcsosház építésénél tettünk, és ők is segítettek a 
munkában. A szövetségben munkát vállaltam, technikai vezető lettem, 40 évig 
végeztem ezt a munkát.
Baronek Jenő:
Tudod, hogy a Muskát Ede bácsival én is jó barátságban voltam haláláig. Te mit 
tudsz róla elmondani?
Kiss Lajos:
Ede bácsi fiatal korában labdarugó volt a PVSK sportkörben. Ott került 
kapcsolatba a természetjárással. Sok éven keresztül, sokat tett a természetjárásért. 
Baronek Jenő:
Csokonay Sándorról mit mondanál el nekünk?
Kiss Lajos:
Soha nem volt szervezett természetjáró. A Mecsek szerelmese volt. Ahány forrás 
van a Mecsekben és márványtábla a felirata, azok 90%-át Ö készítette.
Első feleségének édesapja kőfaragó volt, tőle tanulta meg a betüvésést. Piacsek 
Sári volt a felesége. Hátizsákban hordta a követ, a cementet. Túrák során nála 
voltak a forrásépítő szerszámok. Barátaiban és bennem segítőtársra talált.
Segítettünk neki a Cinke-tanya építésében, aztán pedig az Ordas-tanya építésében. 
Nagyon szeretett oda kijárni. Jó barátja volt a két Millner testvér és Baranyai 
Aurél. Ők építették a Négybarát forrást az Égervölgy felső végén.
Csokonay Sándor, Baranyai Aurél és a két Millner testvér monogramja van a 
forrás tábláján.
Baronek Jenő:
A Cinke-tanyáról mesélj nekünk!
Kiss Lajos:
Eredetileg vadászház volt. A vadászok elhagyták a házat. Sanyi bácsi vette át a 
házat és alakított ki egy baráti tanyát. Az Aurél bácsit és a Sanyi bácsit ismertem, 
a két Millner testvért nem. Ők voltak a ház rendszeres használói.
Baronek Jenő:
A Betyár-tanyáról?
Kiss Lajos:
Egy túránk alkalmával télen decemberben arra jártunk. Volt ott egy kis kunyhó, 
azért, hogy az oda telepített fenyveshez használt szerszámokat ott tárolhassák. 
1953-at írunk, akkor ültették a fenyvest, és karácsony táján őrizték.
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Akács Józsi bácsi Kisújbányán lakott, Ö őrizte a csemetést. Nekünk megtetszett a 
kis ház. Engedélyt kértem a kárászi erdészet vezetőjétől, Kalmár Lajostól, a 
kerületvezető erdész Varga József volt. Barátságot kötöttem velük és megkaptam 
a házat. Tetején kátránypapír volt, annak a tetejére földet szórtak ebből a földből 
már fü nőtt ki. Az elrohadt gerendákat kicseréltük, tetejére un. kábeltéglákat 
tettünk. Kéményt építettünk a ház mellé. Ekkor a Józsi bácsi már nem a ház előtt 
rakott tüzet, hogy melegedni tudjon, hanem a házban, a kályhában égő tűz mellett 
őrizte a fenyvest.
Baronek Jenő:
Közkedvelt ház lett a Betyár tanya, be is rendeztük. Sokan szívesen jártak a házba. 
Van a háznak egy különleges szerszáma, mi ez és mi ennek az általad szívesen 
mondogatott története?
Kiss Lajos:
Volt ott rendszeresítve egy nagy rozsdás kés, amivel sok mindent lehetett csinálni 
(50 cm hosszú): húst szeltünk, aprófát vágtunk. Sok embernek feltűnt a kés, és 
tőlem mindig megkérdezték, hogy mire használjuk. Én elmondtam. Arra szolgál, - 
szoktam mondani hogyha jönnek csinos hölgyek, és nem akarnak 
kötélnek állni, ...akkor elvágjuk a nyakukat. Meg kell mondanom egyszer sem 
kellett a kést használni.
Baronek Jenő:
A mecseki átjelzésekről azok karbantartásáról, mondj nekünk valamit!
Kiss Lajos:
Csináltunk egy olyan kék sávjelzést, amely átszeli a Mecseket, Mecseknádasdtól 
Bükkösdig.
Börcsök György:
Melyik jelzett utak fűződnek a nevedhez?
Kiss Lajos:
A kék sávjelzést mi találtuk ki a barátaimmal.
Baronek Jenő:
Melyik forrás, források építésében vettél részt?
Kiss Lajos:
Betyár forrást a Sanyi bácsival építettük.

a Daragoi nagyforrás
a Vasas-forrás
a Gubacsos-forrás
a Csokonay-forrás

Baronek Jenő:
A Mecsek melyik része, helye a legkedvesebb számodra?
Kiss Lajos:
Keleti-Mecsek, Pusztabánya.
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Baronek Jenő:
Kulcsosházak kialakítása, építése fűződik a nevedhez, - erről mondj valamit!
Kiss Lajos:
Köves-tetőhöz és Koszonya-tetőhöz kötődök leginkább. Minden kulcsosházhoz 
van valami közöm.
Baronek Jenő
Karádiék idejében dolgoztál a legtöbbet. Akkori szövetségi munkát hasonlítsd 
össze a maival!
Kiss Lajos:
Nagyra becsültem Karádiékat, olyan emberek voltak, akik szívvel-lélekkel 
dolgoztak. Volt olyan időszak, amikor úgy gondoltam, hogy ha a Karádi házaspár 
nincs, akkor nincs Baranya megyei természetjárás. De hála Istennek nem így 
történt. Vannak fiatalok, akik ezt folytatják, nagyon szépen megy a munka.
Egész életemet a természetjárásnak szenteltem, vagyonom nincs, nem gyűjtöttem. 
Engem a Mecsek vonzott, minden szabadidőmet ott töltöttem. Nagyon szívesen 
csináltam a technikai munkát.
Baronek Jenő:
A munka régen is ment és most is megy. Ha összehasonlítod a múltat a jelennel, 
akkor mit mondanál el legszívesebben?
Kiss Lajos:
Úgy látom, van folytatás, és hát szeretném, ha a fiatalok még nagyobb létszámmal 
több társadalmi munkát végeznének a Mecseken, mert van mit tenni.
Baronek Jenő:
Mit mondanál a fiataloknak?
Kiss Lajos:
Azt mondanám el, hogy nagyon hasznos dolog, a hosszú életnek a titka, hogy a 
friss levegőn kell tartózkodni. A természetjárás nagyon jó sport. Mindenkinek ezt 
ajánlom.
Baronek Jenő:
Kedves Lajos!
Én a végén azt mondom, több, mint 40 éve ismerlek, de csak jót, szépet tudok 
rólad mondani. Nagyon szeretném, ha sokat találkoznánk még veled az erdőben.
A 100. születésnapodon megbeszélnénk a következő száz év terveit.
Addig Neked nagyon jó erőt, egészséget kívánok. Vigyázz magadra, hogy sokáig 
tudjál közöttünk lenni, és mindig várunk szeretettel a szövetségben, vagy 
találkozunk a Mecseken.
Kiss Lajos:
Köszönöm a jókívánságokat. Az egyik vágyam már beteljesült: a 2000. évet meg 
akartam élni, ez sikerült. Addig szeretnék élni, amíg nincsenek problémáim az 
egészségemmel. Mindenkinek ajánlom ezt az egészséges sportot, a 
természetjárást.
Pécs, 2000. december 5.
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Egy feledhetetlen élmény küzdelmes pillanatai 
a Büdöskúti kulcsosház körül

írta: Sípos Imréné

A Közép-Mecsekben a sűrű fák között a jelzett utat követve hiába vártuk, hogy 
forrás és a kis patak víz csobogása törje meg a csendet. Sajnos a nagy szárazság 
miatt, évek óta most először nem volt vízcsobogás. A forrás tiszta, szépen 
kiépített, forrásházon Büdöskút felirat található. A patakmedren kis híd ível át.
A hídon túl mesébe illő, hatalmas kör alakú füves terület, olyan, mint egy 
„stadion”.
A kör háromnegyed részében fából készült pihenők, és középen nyárssütő.
A kör negyed cikkében úgy tíz lépcsőfokot haladva felfelé a dombon, fehérre 
meszelt, tornácos kulcsosházhoz vezet az út, mely előtt magasra nőtt csodaszép 
fenyőfák, és az erdei virágokkal beültetett sziklakert szépsége ragadja meg az arra 
járót.

Ebben a csodálatos környezetben, szikrázó napsütésben, Baronek Jenő, mint 
házigazda, szívélyesen fogadott berniünket. A ház előtt szépen megterített hosszú 
asztal, rajta szendvics, üdítő, sóssütemény és gyümölcs várta a túrázókat.
Jöttek, és csak jöttek a túrázók... Volt, aki Tolna megyéből, Bonyhádról érkezett, 
(nevezetesen: Tasnádi János és fia Norbert, valamint menye Andrea), volt, aki 
Komlóról. Benépesült az egész „stadion”.

Mindannyian valami fantasztikus eseményre vártunk...

Arra készültünk, hogy leszálljunk a föld mélyébe.
Baronek Jenő - Hahó, hahó - örömkiáltása jelezte, hogy megjöttek a 
barlangászok.
Róth Antal, Glöchler Gábor és társaik különleges öltözékben érkeztek, vidámak 
voltak, és valami megfoghatatlan kisugárzás áradt belőlük: nyugalom, bíztatás, 
határozottság. Olyan varázslatos légkört teremtettek, hogy az is, aki nem akart 
vagy félt lemenni a barlangba - mint én is -, kedvet kapott hozzá.
Baronek Jenő mintha belém látott volna, megszólalt:
- Erzsi, keresünk neked ruhát, kesztyűt és mész az első csoporttal, elsőnek, Gábor 
vezetésével.
Már volt megfelelő ruhám is, ellenvetés nem lehetett, pedig tele voltam 
szorongással.
Elindultunk a csapattal a várva várt barlangi esemény színhelyére, amely 
körülbelül egy kilométer távolságra volt. Az első csoportba tartozott még a 
Bonyhádról érkezett három túratárs.
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A barlang bejáratánál megkaptuk a fejünkre illő lámpával ellátott kobakot. 
Miközben öltöztünk, Gábor nagy lelkesedéssel beszélt a Mecseki Karszt- 
Barlangkutató Csoport tevékenységéről, a feltárásaikról, eredményeikről, 
sikereikről.
Bevallom, nem igazán tudtam odafigyelni már akkor, amikor tudatosult bennem, 
hogy a pár méterre odébb a föld felszínén a két kútgyűrű magassága, olyan, mint 
egy kút, nem más, mint a barlang lejárata. Sok időm nem volt töprengeni, hogy 
fogok lejutni, mivel Gábor befejezte a beszédet.
Elérkezett a leszállás ideje. Gábor a barlang bejáratánál termett, és már vezényelte 
is, kedvesen, hogy hova lépjek a sima felületen.
De hát nem tudok ilyen terpeszben...! -Dehogynem - válaszolta, hiszen végig 
ilyen testhelyzetben kell majd másznod! Sikerült lejutni hozzá, de már ereszkedett 
is tovább a barlang mélyébe. Ez a szakasz tölcsér alakú volt. Úgy éreztem, 
beszorulok. Itt tényleg szükségem volt a terpeszállásra, csak így mehettem tovább. 
Hatalmas nagy sziklák vettek körül, érdes felületük fénylett a nedvességtől.
Pár pillanat múlva sejtelmes sötétség fogadott, melyet csak kis lámpánk fénye tört 
meg. Alattunk, mint egy folyosó, tátongott a fekete mélység. A sziklákon egy-egy 
kis kitüremkedés, ahova lépni lehetett. Úgy éreztem, hogy lecsúszom onnan.
De nem! Volt olyan hely, ahol rövid volt a lábam a következő lépéshez. 
Életemben először hallottam ilyen utasítást: „az egész testeddel lépj és csússzál 
előre!” Ezeket a szavakat nekem először még értelmezni kellett...! így haladtunk 
az első szakaszig, kilenc méter mélyen.
A testemet a fáradtságtól a forróság és a remegés váltakozva járta át. Kezdett 
eluralkodni rajtam a félelem, főleg akkor, amikor Gábor fogott egy pici követ és 
ledobta az alattunk tátongó sötétségbe, majd így szólt:
- Figyeld a koppanást, olyan mélységben haladunk tovább. Kötélhágcsón 
megyünk le tíz métert.
Ezt olyan kedvesen, és természetesen közölte, hogy megint erőt merítettem belőle. 
Amint húzta rám a biztosítómellényt, mesélt a csodálatos feltárási élményükről.
- Tudod ott nagyon fontos, hogy működjön a hetedik érzékünk, hiszen nincs 
térképünk...
De már indulnunk is kellett tovább, mert közben utolértek bennünket a többiek.
Újabb küzdelmes pillanatok és egyben felejthetetlen élmény következett 
számomra ebben a különleges világban. Gábor lement előre, és én is megtettem az 
első lépéseket a kötélhágcsón.
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Róth Antal engedte a biztosító kötelet. Úgy lépkedtem a fokokon, mintha létrán 
mennék, holott a „majommászást” kellett volna alkalmazni. így ide-oda 
csapódtam, térdemmel, könyökömmel a sziklához verődtem.
Végre leértem! Glöchler Gábor leakasztotta a biztosító mellényt és folytattuk 
tovább utunkat a labirintusban. A szűk sziklarésen préseltük keresztül magunkat. 
Sokszor úgy éreztem, át sem fogok férni. De mielőtt kimondtam volna, tudatosult 
bennem, hogy Gábor előttem van, és túl van rajta. Ez a szakasz spirális alakú volt. 
Jött egy csavart lépés előre, a sziklát átkarolva és ugyanakkor egy hatalmas lépés 
már lefelé, és ez többször ismételve. Egyszer csak egy csavart lépés után 
becsúsztunk egy hatalmas terem torkolatába.
Fantasztikus, lenyűgöző látványban volt részünk!
ELŐD terem volt a hely neve, ahova értünk. Tizenkilenc méter mélyen voltunk. A 
levegő hőmérséklete 10 Celsius. A magas páratartalom szinte simogatta az 
arcunkat.
Gábor megvilágította a különböző formájú cseppkőképződményeket.
Hatalmas nagy sziklák és üregek alattunk és felettünk. Az egyik hatalmas sziklára 
invitált Gábor, majd onnan felfelé nézve, amit megvilágított, különböző alakzatú 
képződményeket láttunk. Csodálatos volt! Visszafelé jövet a lépéseimre figyelve, 
óvatosságra intett:
- Melletted a nagy feketeség egy mély szakadék!
Most, hogy felidézem, beleborzongok. De mint mondtam, ezeknek a 
barlangászoknak fantasztikus kisugárzásuk van.
Ezt a megelőlegezett bizalmat - hogy „Miért ne lennél rá képes!?” - 
nagyon nagyon köszönöm nektek. Szívvel-lélekkel művelitek ezt a nem 
veszélytelen hobbit és annak a szépségét nagy türelemmel, kedvességgel adjátok 
át a „kíváncsiskodóknak”.
Ebben a különleges világban el sem mélyülhettem, mert a hőmérséklet különbség 
is arra késztetett, hogy - mielőtt lehűlne a testünk - visszatérjünk a napfényes 
külvilágunkba. Azt hittük, hogy a visszafelé út már semmi. Tévedtem, nehezebb 
volt. Mindjárt a spirális szűk szakasz. A nagy lépéseket, fordulatokat most felfelé 
kellett megtenni. Nagyon igénybe vette a karomat, hogy fel tudjam húzni 
magamat.
Elérkeztünk a kötélhágcsóig. Én már olyan voltam, mint a kifacsart citrom. 
Miután a biztosítómellényt rám adta, Gábor pillanatok alatt fent volt, s engem 
indulásra késztetett. Pár méter után úgy éreztem, nem tudok tovább menni
Olyan volt, mint azok az álmok, mikor úgy érezzük, menekülnünk kell, de nem 
tudunk mozdulni. Épp ilyen erőtlennek éreztem magam.
Ott lógva kértem, hogy egy picit hadd pihenjek. - Nem lehet, Erzsi, lehűl a tested 
és lépni sem tudsz. Nézz csak föl, a köteled összevissza csavarodott, ki kell 
mentened magad, gyerünk, gyerünk, fog ez menni! Folytasd az utat!
Szinte vonszoltam magam, ide-oda verődtem a sziklákhoz és valahogy felértem. 
Látta a kimerültségemet itt az utolsó szakasznál, picit hagyott pihenni.
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Közben levette rólam a biztosítómellényt és nekiindultam kúszva-mászva, 
erőtlenül, ahogy tudtam a szikrázó napfényes világ felé.
Mikor kidugtam a fejemet a lyukból és felnéztem, a kútgyűrűn körbe-körbe csak 
fejeket láttam, akik örömujjongással fogadtak: Jenő, Rónaky Gizike, és Nagy Feri 
biztattak, látták a kimerültségemet: most csak nyújtsd ki a kezed és kiemelünk.
Remegő karomat nyújtottam, Gizike és Jenő kiemeltek. A partoldalhoz mentem és 
kifeküdtem. Körém guggoltak és azt kérdezgették, milyen volt.
- CSODÁLATOS!
Nem voltam elrettentő példa, volt még bőven jelentkező, további öt csoportot 
vittek le.
Köszönöm Jenőnek, hogy működött a hetedik érzéke irántam, és a 
barlangászoknak, hogy az általuk felfedezett titokzatos világ megismerésének 
részese lehettem.

Küzdöttem, hogy sikerüljön és boldoggá tett, hogy sikerült.

40



Kulcsosház

Büdös-kút

41





Részletek Baumann József naplójából.

Terepszemle a Sas réti Almás-forrásnál

2000. május

A Szigetvári erdészet műszaki vezetője Sajgó Ferenc kéréssel fordult hozzánk, 

hogy a Sas-réti forrásukat próbáljuk megjavítani. A múlt évben szépen 
felújították, de egy hónap sem telt el és a forrás elapadt. Hallott forrástisztító 
munkánkról, ezért fordult tanácsért hozzánk.
A megkeresés óta néhány nap telt el és most az erdészet Toyota terepjárójával 
haladunk a Sas-rét felé. Az erdei iskola hátsó udvarán megállunk és indulunk a 
forrás felé a szépen kiépített tanösvényen. Az évszázados bükkök hatalmas 
koronái alatt haladunk a forrásig. Egy kőből falazott szép forráshoz értünk. Két 
lépcsőfok vezet le a forrás kifolyóhoz, amin valóban a víznek még a cseppjei sem 
mutatkoznak, nem úgy mellette a falazat rései között. Szemben szép boltíves 
tisztító ablak szitaszövettel és kis retesszel. Kinyitom az ablakot és kíváncsian 
tekintek az üregbe. A boltív alatt az eredeti téglafalazás, a kupola is téglából 
készült valamikor, most a forrás mellett vannak elöregedett darabjai. A belső 
méretek kb. 90 cm mély, 70 cm hosszú és 60 cm széles. Ágit kérem, vegye ki a 
hátizsákból az elemlámpát, hogy jobban megnézhessem a belső teret. A lámpa 
fénye kiszorítja a sötétet az üregből, és láthatóvá válik a víz és az alatta lévő 
terület. Egy kis unka menekül a kövek alá melyeket valaki bedobált. Látom a 
kifolyó csövét a végére szerelt müanyagszűrővel. A vízszint a cső alatt van 
kétujjnyival, a vízmagasság kb. 40 cm.
Egy pálca segítségével felkavarom a medence aljzatán a finom iszapréteget, hogy 
a forrást tápláló vízér helyét megállapítsam. A felkavart víz a szemközti oldalon 
és jobbra alul kezd leghamarabb tisztulni. A vízhozam elég gyengének tűnik, 
mivel lassan tisztítja környezetét.
Nagyon régen jártam erre, akkor alig lehetett megtalálni a forrást, az erdő 
visszahódította területét. Az erdei iskola beindítása szükségessé tette a forrás 
felújítását, mert így az állatok és növények mellett az élővizeket is be tudják 
mutatni. A legtöbb gyerek manapság azt hiszi, hogy csak a csapból folyik iható 
víz.
A forrást a szigetvári Meliostart nevű cég újította fel komlói andezitből. A forrás 
esztétikusán van elkészítve, törekedtek az eredeti formák megőrzésére. Az 
építéskor a vízszint megállapításánál nem az átlagos vízszintet vették alapul, ebből 
adódik a probléma. A falazaton és oldalt a talajban a vízkitörések is ebből 
adódnak.
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Felmentem a szépen kialakított tüzrakóhoz és elmondtam javaslatomat. A forrás 
kifolyó csövét húsz centiméterrel lejjebb kell elhelyezni, ehhez a forrás előterét 
ötven centiméterrel lejjebb kell újra kiképezni. A medret egészen az alsó 
patakmederig ki kell tisztítani, és arányosan mélyíteni, hogy a forrás vize kellően 
elfolyhasson.
A munkához szükség van egy aggregátorra és egy nagyteljesítményű ütve túróra, 
hogy az ötven centiméteres kőfalat átfúrjuk. A falazatba két csövet kell elhelyezni, 
egyet a kifolyónak és egyet kissé feljebb a túlfolyásnak a falazat védelme 
érdekében. A túlfolyó azért is kell, hogy a felgyülemlett víz hóolvadáskor nehogy 
másfele kitörjön a forrás mellett. Feleségemmel felajánlottuk, hogy segítünk az 
átalakításban, ha a szükséges földmunkát az erdészet elvégzi, és a gépeket 
beszerzi.
Sajgó Ferenc örült a felajánlásnak és megígérte, hogy mindent biztosít számunkra 
a munka elvégzéséhez. Javasolta, hogy Lukafán nézzünk meg egy elhanyagolt 
régi forrást, amivel tervei lennének. Elindultunk a tanösvényen kifele és 
nemsokára az iskola udvarán pakoltunk be a terepjáróba. Az iskola gondnoka 
éppen zárta volna az utolsó ajtót, amikor Feri odaszólt neki.
- Ha elviszünk haza, megmutatod vendégeimnek az erdei iskolát!
- Természetesen, jöjjenek.
Bemutatott Feri Tündének bennünket, aki egymás után megmutatta a termeket és 
elmondta az iskola tematikáját. Szépen, ízlésesen berendezett termekben állatok, 
növények, kőzetek láthatók a különböző tárlókban. Óvatosan lépkedünk 
bakancsunkkal a tiszta termekben, nehogy sárfolt kerüljön a frissen felmosott 
padozatra. Kiértünk az udvarra és a gondnok bezárta az utolsó ajtó is. A terepjáró 
egy idős tölgy alatt hűsölt és várta hogy minél előbb felpörgethesse motorját. A 
tóval szemben a telepen felvettük Józsi bácsit, aki az utolsó lukafai lakos volt, és ő 
jól ismeri a forrás helyét. Porfelhőt szór az autó és a kemény rugók sűrűn 
lökdösnek bennünket. Egy fenyőfákkal és gyümölcsössel körbevett, elhanyagolt 
területen megállunk, majd elindulunk a legmagasabb csalánosba rövidnadrágban. 
Józsi bácsi és Feri tapossák az utat, mi meg csörtetünk utánuk az újonnan 
kialakított vadcsapáson. Utunk igazi csapásokat keresztez és most azon haladunk 
tovább. Előttünk már sejteni lehet egy tisztást, amit az inni járó vadak lepucoltak. 
Megállunk és nézzük a nagy dagonyát és a kútból belefolyó vizet. A kút alján a 
falazatból jön a víz, felette vascső, ahonnan valamikor folyhatott. A téglából 
falazott kút egy méter átmérőjű, felette boltívesen kiképzett tető kis ablakkal. Az 
ablak környékét benőtte a moha a szélénél egy kis forráspáfrány látható. 
Lámpával bevilágítva látszik a tiszta víz és körben a jó minőségű falazás. A 
dagonya végénél egy medret formálok, hogy a vízhozamot megsaccoljam. 
Kavarog a sáros víz, majd elhagyja a kis tavacskát és elindul a bokrokkal sűrűn 
szegélyezett patakmederbe. A vízhozam öt liter lehet percenként, a hőfoka a 
hőmérő szerint kilenc fok. Józsi bácsi elmondása szerint a legnagyobb aszályban 
is ellátta a települést friss ivóvízzel.
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A földrajzi helynevek Cigán-kútként említi. Ez a település több ezer éve lakott 
volt és készítettek itt üveget, fazsírt, kerámiát és égettek téglát is. A régmúlt 
emlékeit a szemlélő turista is megtalálja a bozótok aljában. Feri szívügyének 
tekinti, hogy a régmúlt emlékeit bemutassa majd az erre járóknak. Szeretne ide is 
egy tanösvényt kiépíteni a kútnál asztalokat, padokat elhelyezni.

A forrás, illetve kút kis anyagi ráfordítással szépen kijavítható lenne.
Kibotorkálunk a csalánoson és beülünk a modern erdészeti „hintóba”. A 
vadaskerten haladunk, felkavarva ismét a port, majd áthaladva a „francia kapun” 
letesszük Józsi bácsit új otthonánál. Az erdei kisvasút mellett haladunk 
Almamellék irányába. A mellettünk elhaladó vasúti kocsikból gyerekek 
integetnek boldogan az autó felé. Megnézünk néhány vízfakadást a jobb oldali 
lankás mezőn, és megfigyeljük a nagy fűből kitörő rókát és az erdő szélén 
ugrándozó nagy mezei nyulat. Felkapaszkodunk a Hársfás úti táblára, ahonnan 
szép panoráma tárult szemünk elé. A kivágott öreg hársak megmaradt tuskói 
feketén ásítnak felénk és figyelik a növekvő utódokat. Beérünk a faluba és a 
vasútállomás felújított épületének udvarán megállunk.
Kiszállunk a kocsiból, és Tünde üdvözölhette családját, akik már várták. A 
felújított állomásépületben most múzeum van, vendégszoba és Tündéjék 
szolgálati lakása. Tünde örömmel mutatja meg az új megnyílt kiállítást, mivel ő a 
múzeum gondnoka is. Csak ámulunk, amikor a terembe belépünk, és egy eredeti 
nagyságban elkészített lóval húzott vasúti kocsi kerül először látóterünkbe, körben 
sok természet fotó a falakon. Közben megérkezik Tivadar, Tünde férje, aki az 
erdészet dolgozója és a kisvasút „karbantartója”. Megbeszéljük az Almás
forrásnál elvégzendő munkákat és a beszerezhető anyagokat. Közben Ági nézegeti 
a szebbnél szebb diaporáma képeket. Szalad az idő és nem akarunk a család 
terhére lenni a napi munkájuk után. Késő délután van, a napsugarak vörös fénye 
játszadozik a megpihenő kisvasút zöld kocsiján.
Sajgó Ferenctöl a Szigetvári erdészet udvarán búcsúzunk el, még egyszer 
felajánljuk segítségünket a forrás átépítésében.
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A Sasréti Almás-forrás és építői.
Balról-jobbra Sajgó Ferenc, Baumann Józsefié, Baumann József
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Az Almás-forrás átépítése

2000. Július 15. -16.
Terecseny fele haladunk autónkkal és figyeljük az esőcseppektől dagadó 

felhőket. Terecseny felé bekanyarodva észrevesszük az erdészet Toyota 
terepjáróját és benne Sajgó Ferencet. Üdvözöljük egymást, majd a régi vasút 
mellett lévő vadászházhoz megyünk.
Kipakolunk a vadászház egyik szobájában, ahol majd esti szállásunk lesz. 
Elindulunk a terepjáróval Sas-rét felé, ahol az Almás-forrást kell átalakítanunk 
úgy, hogy a forrás vize a kifolyócsövön folydogáljon. A forráshoz vezető 
erdészeti úton a kocsi kerekei mélyen süppednek a sáros talajba.
A nagyobb kátyúknál a felforrósodott gumik sisteregve eresztik a felhők felé az 
újabb páracseppeket. Lassan beérünk a forrás mellé, és a tüzrakónál lepakoljuk a 
szerszámokat. A cementnek és az aggregátornak a tűzrakón készítünk ideiglenes 
sátrat. A forrás előterét és a medret szépen megcsinálták az erdészet dolgozói. 
Most azért nincsenek itt, mivel a meteorológia országos nagy esőt jósolt és Feri 
lemondta nekik a munkát.
Velünk reggel beszélt telefonon, akkor abban maradtunk, hogy mivel itt Pécsen 
tisztul, kilenc órakor találkozunk a megbeszélt helyen. Arra gondoltunk 
feleségemmel, hogy az új csövek beépítését akár fólia sátor alatt is meg tudjuk 
csinálni.
Berakjuk az aggregátort a sátorba és lemegyek a forrás előterébe, ahol most nincs 
kövezet, a zöldes agyagmárgát taposom. A kalapács és véső segítségével 
lefaragom a kiálló köveket, hogy a két csövet megfelelően el tudjam helyezni. A 
fák leveleire hulló esőcseppek hangját elnyomja a véső fokára mért ütések hangja. 
Pattognak az évmilliókat kibírt andezit darabok a meder aljára, szürkébbé téve a 
forrás előterét. Ági és Feri az aggregátor indítását tanulmányozza, amíg én 
belehelyezem a vaskos fúrószálat a Hilti fúrógépbe. Egy rántás az indító zsinóron 
és máris felpöfög a gép, füstöt fújva az orrunk alá. Megnyomom a fúrógép 
gombját, amire az is kalapáló hangon berregni kezd. Most már minden előkészület 
megtörtént, hogy a forrás új kifolyócsövét és túlfolyóját befúrjuk.
Leereszkedek a lépcső nélküli forráshoz, és a megjelölt helyen elkezdem fúrni a 
kemény vulkánikus kőzetet. A gép rágja, harapja a szürke követ vídia fogaival és 
a finom port a csigafúró hordja ki szüntelenül. Többször meg kell állnom, mert 
kezemmel nem tudom tartani a nehéz gépet.
Végre valami puhább anyagba hatolnak a vídia fogak, és vöröses massza jelenik 
meg a lyuk szájánál. Elértem az eredeti téglafalazást, a fúró hamar behatol a forrás 
vízterébe, és lassan szivárogni kezd a „véres” folyadék.
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Pörögve kiemelem a fúrószárat és megindul a forrásvíz kifelé egyre tisztuló 
színekben. A kis patakon lefele vörös iszapos víz csordogál Szigetvár felé, hogy 
hírül adja az eseményeket.
Nekiálltam a kifolyó csövének befúrásához, mert az előző furatba a túlfolyó csöve 
kerül majd. Csizmám alatt cuppog a sár és az erdő csendjébe belehasítanak a nem 
idevaló hangok. Ismét átért a fúró és éppen a forrás befolyó szintjével azonos 
magasságban. A belső medencében így kb. 10 cm lesz a vízmagasság aszály 
idején. Feri segít kimászni a forrástól és beteszem a fúrógépet az aggregátor 
mellé. A pöfögő segítőtársunkat egy kis kar segítségével leállítom és az erdő egy 
pillanat alatt visszakapja háborítatlan csendjét. Ismét hallani a fák levelein doboló 
vízcseppeket és a messze veszekedő mátyásmadarak hangját.
Ruháink egyre jobban átnedvesednek a szitáló esőtől, fejünkön gőzöl a sapka. A 
szépen megmunkált kifolyócsöveket méretre kell vágni, ezért az erdő csendjét 
ismét egy lakatosműhelybe illő zaj szakítja ketté. Flexszel daraboljuk a vastag falú 
rézcsöveket és hornyokat marunk körkörösen rájuk a becementezés sikere végett. 
A fúrógéppel a járatokat ki kell bővíteni, mert szorul benne a cső, és nem lenne 
elegendő hely a kötőanyagnak. Kimerem vödör és serpenyő segítségével a forrás 
medencéjéből a vizet, hogy a kötés biztosabb legyen. Társaim mindenben 
segítségemre vannak, éppen most hozzák a kőműves serpenyőt és kanalat a 
cementtel, vízüveggel és homokkal. Összekeverem az anyagot és a kifúrt furatba 
tömöm.
Ági és Feri a csövek belső végét tömik be ronggyal, nehogy a kötőanyag 
belekerüljön. Mozgatva, forgatva tolom előre a csöveket, amíg a helyükre nem 
kerülnek. Kívül és belül jól megtörnöm és elsimítom.
Két órája dolgozunk és most pihenés képen kíváncsian szemléljük, mikor jelenik 
meg az első vízcsepp a forrás csövén.
Csepegve lassan megindul a forrás, és kis gödröt mélyít a finom, széttaposott 
iszapba. Amikor beáll a végleges folyás, Ági leméri a vízhozamot, ami egy liter 
percenként és a hőfoka kilenc Celsius. Feri izgatottan nézi óráját és pötyögteti 
telefonját. Megtudtuk, hogy délre vártak ebédre Almamelléken, és most egy órát 
mutatnak a mutatók az órán.
Gyors pakolás és átázva beszállunk az autóba és indulás a kollégiumba.
Szubotics Miklós, az iskola igazgatója a kapuban várt ránk és örült, hogy végre 
megérkeztünk. Beinvitált bennünket a kollégium ebédlőjébe és máris hozták a 
gőzölgő cukorborsó levest. Jólesett a forró étel az átfázott munkásoknak. A 
második fogásban jobbnál jobb frissensültek sorakoztak a húsos tálon. Most 
értettük meg, miért volt izgatott vendéglátónk az erdőben. Szerencsére a sülteket 
nem viselte meg túlzottan a melegen tartás a sütőben. Elnézést kértünk a 
szakácsnőtől, de olyan munkát végeztünk, amit nem lehetett félbehagyni. Jól 
megebédeltünk és ittunk egy frissítő, finom kávét.
Miklós mutatott a faluban egy kis forrást, ami az út menti árok szélén folydogál. 
Szeretnénk átalakítani csöves kifolyásura és valami szép falazatot adni neki.

50



Lemásztam a kikövezett árokba az idomkövekkel kirakott forráshoz és kézzel 
kimertem a forrásból az iszapot.
A víz gyorsan tisztult és a hozama három liter lehet percenként. A forrás 
vízminőségét be kell vizsgáltatni, mivel a falu közepén van és azután érdemes a 
továbbiakról beszélni. Felajánlottuk, hogy segítünk az építésnél, ha a vízminta 
megfelelő lesz. Elbúcsúztunk Miklóstól és a szemerkélő esőben elindultunk Sas
rétre a forráshoz. Az égen szürkésfehér felhők kavarogtak és némelyik mélyen 
leereszkedett a völgyekbe. A kastélyt elhagyva az erdőben álltunk meg a 
terepjáróval, mivel a talaj nagyon felázott. Kis gyaloglással hamar a forráshoz 
értünk, ahol az új kifolyócsövön szépen csordogált a víz. Fejünk fölött a felhők 
vékonyodnak és az ég kékjét is sejteni véljük. Úgy döntünk, folytatjuk a munkát. 
Egy hosszú műanyagcsövet teszek a kifolyóra, hogy a vizet elvezessem a 
munkaterülettől. Feri és Ági köveket hordanak a falazat mélyítéséhez. Kiásom a 
falazat alatti agyagos földet, és köveket illesztek bele. Nehezen lépkedek a 
szürkés-zöld iszapban, és időnként kiszólok az árokból, hogy kérem a 
sörösüvegemet egy kortyintásra.
Ágiék kívánságomnak megfelelő köveket hordanak az árok széléhez, onnan 
emelem be az időnként nehéz falazó anyagot. A forrás jobb oldalát erősítem, 
amikor hirtelen sűrűn esni kezd az eső. Feri-odanyújtja kezét és kihúz a gödörből, 
szaladás a védelmet nyújtó lombok alá. A sóderkupacon megindulnak lefelé az 
apró vízfolyások kis kavicsokat görgetve maguk előtt.
Ágira nézek és látom, hogy megremeg fáradt teste, a vastag gyapjúpulóvere 
átázott és rázza a hideg.
Nincs mit tenni, gyorsan pakolunk a sátor alá, és sietős léptekkel elindulunk az 
autóhbz. Beülünk és Feri az első indításra lelket lehel az autóba. Szórják a kerekek 
a csúszós sarat a környező fákra, pöttyösre mintázva kérgeiket. Feri ügyesen 
megfordul a fák között és indulás Terecsenybe. A kastélynál már beindítja a 
fűtést, és meleg levegő kezdi cirógatni átfagyott testünket. Az ablakok 
bepárásodnak, nagyobb fokozatra kell kapcsolni a ventillátort. Csendben ülünk és 
figyeljük, hogyan viaskodik az ablaktörlő az ablakra zúduló esővel.
A vadászházhoz érve kivesszük a hátizsákot és megbeszéljük a holnapi teendőket. 
Úgy határoztunk, ha nem esik nagyon az eső, akkor a kocsmánál leszünk nyolc 
órakor. Felbúg a terepjáró motorja és a házat megkerülve eltűnik a fák között. A& 
udvaron két terepjárót és a mi autónkat mossa a szakadó eső. Az első szobában a 
vadászok rendezkedtek be, mi a belső szobát választottuk. A házban fiús rend van, 
mindennek megvan a helye. A fürdőszobában a melegvizes csapot kinyitva forró 
víz gőzölög. Gyorsan lefürödtünk a kellemes meleg vízzel és tiszta meleg ruhát 
húztunk. Bekapcsoltam a televíziót, hogy az időjárásról új híreket kapjak. Sajnos 
semmi jóval nem vigasztaltak. Ági megterített és megágyazott közben. Jólesett a 
vacsora és a közben elfogyasztott ajándék sör. Az esőcsatorna kellemetlen hangon 
adta tudtunkra, hogy szakad az eső. A végére rongyból hangtompítót kellett 
készítenem, hogy pihenésünket ne zavarja.
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Hamar elaludtunk és akkor ébredtünk fel, amikor a vadászok hazaértek. 
Kimentem hozzájuk és bemutatkoztam. Egy darabig beszélgettünk a Zselic 
szépségéről és az itt lévő források mostoha sorsáról.
Ők is átáztak és nem jártak szerencsével, reggel újra kimennek a vadleshez 
szerencsét próbálni. Jó éjszakát kívánva elbúcsúztunk, visszamentem a szobába és 
belebújtam a hálózsákba.
Reggel fél hatkor ébredtünk és csodálkoztunk, hogy nem esik az eső. A föld kissé 
megszikkadt, a fákról sem hullanak a vízcseppek. Mindketten örültünk az időjárás 
változásának, és jókedvűen megreggeliztünk. Rendet raktunk a szobában és 
elkezdtük kipakolni dolgainkat az autóba. A nagy fűben egy nyúl sétálgat 
kényelmesen, majd besétál az erdőbe. Bezártuk a vadászházat és elindultunk le a 
kocsmához. Sajnos még nem volt nyitva, így kint az autóban várakoztunk. 
Meglepetésünkre a napsugarak megjelentek a házak falán és felcsillantották a 
fűszálakon az apró gyöngyöket. Nyolc órakor a főutcán megjelent az erdészet 
terepjárója és megállt mellettünk. Mosolyogva üdvözöltük egymást örülve a 
kedvező időjárásnak. Átraktuk a hátizsákot és indultunk a forráshoz.
A kastély mögött álltunk meg és siettünk a forrás felé. A tűzrakóból átalakított 
sátor jól bírta az esőt, száraz maradt minden alatta. A hosszú műanyagcső végén 
szépen folyik a víz, nézegetjük a befalazott csöveket, amikor Ági csodálkozva 
megszólal.
- Ti nem látjátok?
-Mit?
- Azt, hogy le van csúszva a jobb oldali kőfal.
Annyira a csövekre koncentráltunk, hogy nem vettük észre a fal lecsúszását. Az 
esővíz a kőfal mögé folyt, és kimosva a sódert eldöntötte a beékelt új köveket, 
majd lecsúszott. Az egész falazási munkát kezdhetjük elölről a jobb oldalon és 
ráadásul a fölötte lévő falazatot le kell bontani. El voltam szomorodva de nem 
tehettünk róla, az időjárás kitolt velünk. A tervezett munkaidő így a többszörösére 
nőtt. Sütött a Nap, ez feldobta hangulatomat, tudtam, hogy késő délutánra 
befejezhetjük a munkát. Felnyitottuk a fóliasátrat, elővettük a szerszámokat és 
nekiálltunk a munkának. Tudtam, hogy a cement elég lesz, de sódert hozatni kell a 
kastélytól. Bontottam a kőfalat és a megtisztított köveket az árok szélére tettem. 
Feri és Ági tanulva a tegnapiakból, odébb raktak tüzet egy megtisztított területen. 
A füst kavargóit a fák koronái között, a napsugarak sávokban világítottak át rajta. 
Feri szólt a fogatosnak a kastélynál, hogy hozza ide a megmaradt sódert. Ágak 
recsegtek, ahogy a két ló áthúzta rajtuk a sóderral megrakott szekeret.
Ügyesen irányította az Erdélyből idetelepült fogatos a lovakat a szűk helyen. Ági 
és Feri nekiálltak a betonkeverésnek egy viszonylag egyenes placcon. Csikorogtak 
a kavicsszemek a lapát alatt, a cement sötét szürkére színezte a sódert. Egyre több 
kő került vissza a partoldalba és emelkedett a magassága.
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A meder aljára helyezett köveket vízüveges betonnal rögzítettük, nehogy a 
szivárgó víz kimossa belőle a cementet. Kevés lesz a kő, ezért Feri ismét 
intézkedik és eltűnik a kastély irányában. Nagy lángokkal ég a tűz, ropogtatja a 
comb vastagságú farönköket. Zötyögve, lovas kocsi közeledik a kövekkel a 
forráshoz. A forrás előterében állok és azon gondolkodom, miként fogok lépcsőt 
kialakítani a szűk és mély mederben. Sajnos semmi épkézláb ötletem nem volt, és 
váratlanul az eső is el kezdett szakadni. A falazást letakartuk fóliával és ezt tettük 
a bekevert betonnal is. Szerencsére az eső hirtelen jött és hirtelen el is állt, de a 
kabátom átázott a hátamon. Feri leszúrta az ásót a tűz közelében, és mondta, 
terítsem rá, hamar meg fog száradni. Visszamentünk a forráshoz és együtt törtük a 
fejünket a lépcső kialakításán. Végül Ági ötletét fogadtuk el, igaz nehezen értettük 
először, mit is akar. Szárazon leraktuk az elképzelését és jónak bizonyult. 
Levettük a fóliát a betonról és nekiálltam a lépcső kialakításának. A forrás csövei 
alá kis medencét képeztem ki, hogy a víz abba csorogjon majd bele. A 
patakmederben alig tudtam menni a vizes vödörrel, úgy ragadt a márgás iszap. 
Javul az idő, ismét süt a Nap és előcsalogatja a kastély lakóit. Többen jönnek és 
nézik a majdnem kész forrást. Elismerően szólnak munkánkról és örülnek, hogy 
vannak még emberek, akik szabadidejükben a természet megóvásával 
foglalkoznak. Már öt óra elmúlt, és még igazán nem is ettünk. Sajnos a falazást 
nem lehet befejezni, mert nincs gyorskötő, és félő, hogy a nagy súlytól a fal ledől. 
Amíg Ágiék összepakolnak, én eszem egy szendvicset, amihez Feri ajánlott fel jó 
házi stifoldert. Rendet raktunk a területen, és elindultunk a kastélyhoz, hogy a 
szerszámokat lemossuk.
Hat órakor értünk Terecsenybe, ahol reggel autónkat hagytuk. Átpakoltuk 
szerszámainkat és a hátizsákot, majd a befejezési munkálatokat beszéltük meg 
Ferivel. A maradék falazást és a fugázást majd ők elvégzik valamelyik nap a 
héten. A faluban, a kulcsos házak udvarain is sátrak álltak, sok vidám fiatal örült a 
szép napsütésnek. Elbúcsúztunk barátunktól és elindultunk haza Pécsre.

Az Almás forrás befejezése, és a Kis-Almás-forrás foglalása.

Július 22.
Autónk szélvédőjén egy behajtási engedéllyel haladunk a Sas-rét irányába az 

erdészeti betonúton. Áthaladunk az erdei kisvasút keskeny sínjein és 
gyönyörködünk a szép tájban. Hatalmas erdei tisztás, elszórtan koros fákkal és a 
fű tele tarka virágokkal. A szépen felújított kastély sárga színével kellemes 
színfoltja a zöld természetnek. Bekanyarodunk az erdei iskolánál és a hátsó 
udvaron leparkolunk. Mögöttünk a szép kis tóban halak ugrándozva rajzolnak 
köröket a sima víztükörre. Egymás után pakoljuk ki a szerszámokat és eszközöket 
a kocsi csomagtartójából.

53



Felvesszük a megtömött hátizsákokat, és kezünkbe fogjuk az egyéb szükséges 
eszközöket a forrás építéséhez. Jobb kezemben egy átalakított huszonöt literes 
műanyaghordó, amire még ma szükségünk lesz. Egyre beljebb haladunk a 
tanösvényen és csodáljuk az évszázados bükkös hatalmas koronáit. Néhány fa
matuzsálem már kidőlt és vastag törzsén számtalan élőlény talált életteret. 
Szemben szép laskagombák csimpaszkodnak egy derékvastagságú ágon. Hazafele 
majd szedünk a finom gombából vacsorának valót. Odébb egy derékba tört fán 
szokatlanul nagyra nőtt taplók figyelik csörömpölő lépteinket. Elhaladva a 
tanösvény tablói mellett, nézegetjük az elfűrészelt fák ereinek rajzolatát, 
háncsainak színét, vastagságát.
A tizedik tablónál megállunk és lepakolunk, mivel megérkeztünk a forráshoz. A 
zsákokat lerakva kiegyenesedik hajlott derekunk, és máris indulunk a forráshoz. 
Minden úgy van, ahogy egy hete hagytuk: a kőfal jól megkötött, az új falazott rész 
cementezése sötétebb a réginél, de idővel ez is kifakul majd. A forrásról leveszem 
a műanyag csövet, és az máris a kis medencébe csoroghat.
Ági is lejön mérőedényével és megméri a vízhozamot. Csorog a tiszta víz, és egy 
perc alatt éppen egy liter folyik a csövön. A hőmérséklete tizenegy fok. Felnyitjuk 
a sátrat és előveszem belőle a cementet, leveszem a sóderról a takaró fóliát. 
Keverjük a betont és nekiállok a jobboldali kőfal befejezésének. Ági hordja a 
köveket, néha nagyobbat, mint szabadna neki. A legfelső sorra egy vastagabb 
betonréteget terítek, hogy erősen összetartsa a falazatot, és így a csapadékvíz sem 
tud közvetlenül a falazás mögé jutni.

Felmegyek a tűzrakó mellé, és onnan nézegetjük a falazatot Ágival. Ha 
megszikkad a beton, akkor a fugázást is megcsináljuk, azzal még szebb lesz az 
összhatás.
Sajgó Ferenc most nem tud segíteni, mert halaszthatatlan családi programon kell 
részt vennie. Szólt a kastély gondnokának, hogy ha valamire szükségünk van, 
akkor segítsenek. A napsugarak egyre magasabbról kíváncsiskodnak a hatalmas 
lombkoronák közül. Elindulok a patakmederben lefelé és tízlépésnyire, balra, 
elkezdem feltárni azt a kis eret, amit múltkor találtunk. Akkor azt hittük, hogy a 
forrás elszökött vize, de már tudjuk, hogy ez egy önálló, jó vízhozamú ér. Múltkor 
agyaggal jól betömködtük és figyeltük az Almás-forrás vízhozam-változását több 
órán keresztül, de az nem változott. Akkor tíz literre mértük az eret és kilenc 
fokosra az ideiglenesen elkészített kifolyónál.
Feri javasolta akkor, hogy építsünk ide egy forrást, mivel sokkal jobban folyik, 
mint az Almás. Mondtam neki, hogy engedélyt kell kérni a Duna-Dráva-Nemzeti 
Park igazgatóságától. Abban maradtunk, hogy egy ideiglenes forrást foglalunk, és 
ha beválik megkérjük az engedélyt a végleges kiépítéshez. Elkezdem ásni a 
zöldes, agyagos márgát a part oldalában, egészen a kavicsos vízvezetö rétegig. Az 
ásás hatására a vízszint is arányosan lejjebb kerül. Harminc perces munkával 
kiásom a vízgyűjtő medence helyét, ami egy huszonöt literes műanyaghordó lesz. 
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Az eredeti tervtől eltérően nem csöveken vezetem bele a vizet, hanem kifúrom az 
alját és az oldalát, és azon keresztül fog a víz bejutni a kis ellenállású közegbe. A 
hordó alá köveket teszek, és erre ültetem majd rá a műanyag medencét. /Régen ezt 
falazással oldották meg kötőanyag nélkül./ Lassan nyomom a zavaros vizű 
medencébe a hordót, hogy folyamatosan felteljen a kifolyó csövéig. A 
kifolyócsövet az eredeti kifolyás magasságában egy lapos, vastag kőlapra teszem. 
Elérte a felgyülemlő víz a kifolyó szintjét és a sáros víz megindult a patakon 
lefelé. A hordó mellé köveket csúsztatok, és amikor feltelt a gödör kővel, azt 
agyaggal jól letömködtem, így a szivárgó felszíni vizek nem jutnak a medencébe. 
Szépen tisztul a víz, majdnem iható néhány perc eltelte után. Ági megméri a 
vízhozamot, ami most hat liter percenként és kilenc fokos. Vízüveges betonnal és 
kövekkel megerősítettem az ideiglenes forrás homlokfalát, rátettem a hordó tetejét 
és befedtük sűrűn ágakkal, majd avarral.
A patakmederbe nagyobb köveket süllyesztettünk és a partoldalba három 
lépcsőfokot képeztünk ki ásóval, hogy kényelmesen a forráshoz lehessen jutni. 
Izzadságtól vizes pólómat egy ágra terítettem és a napsugarakra bíztam szárítását. 
Elővettük a szendvicseket, és szemlélve a csobogó forrásokat, falatoztunk. Jólesett 
a pihenés, de már gondolatban kevertem a misungot a fugázáshoz. Folyami 
homok, cement kerül a keverő helyre, és máris locsolja Ági a vizet a kis 
dombocskára. A megkevert anyagot vödörbe merjük és lemegyek a forrás 
falazatát kiíugázni. Tűnnek el a rések, egyre egységesebb a falazás. Helyet 
cserélek Ágival és most ő ecsettel és vízzel simítja el a felületeket.
Lassan elkészültünk vele és a tűzrakó mellől nézzük a forrást. Előveszem a 
fényképezőgépet, és felvételeket készítek az elvégzett munkáról, valamint Ágiról 
a forrás előtt az elmaradhatatlan, kék, kis turistapoharával. Kellemes az idő, az 
erdőt megtölti az énekesmadarak kedves dalolása. Összeszedjük az anyagokat és 
mindent a helyére pakolunk. Végül lezárjuk a fóliasátrat, ami már sokszor jó 
szolgálatot tett nekünk az anyagok megóvásában. A szerszámok elmosva 
száradnak egy farönkön, és várják, hogy a hátizsák mélyébe kerüljenek. Minden 
rendben van és elindulunk kifelé a tanösvényen az iskola felé. A forrásokból 
csörgedező víz hangját elnyomja fáradt lépéseink zaja a csörgő avaron.
A kastély gondnokának elmondjuk, hogy befejeztük a forrás átépítését és 
készítettünk egy ideiglenes forrást is a másik alá. A források lejáratát elkerítettük 
ágakkal, nehogy a frissen betonozott kövekre rálépjenek. A réten a fák árnyékai 
már hosszan feküdtek a zöld fűben, amikor elindultunk az erdészeti úton. A 
terecsenyi elágazás előtt látok egy szép, sárga virágot, és megállva felismerem 
benne a védett örménygyökeret, melyet gyorsan lefényképezek, majd elindulunk 
Pécsre.
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A Kis Almás-forrás befejezése.

2000. Szeptember 2.

A Nap sugarai a hajnali páragyöngyökön csillognak, amikor befordulunk a Sas
réti erdei iskola udvarába. Kipakoljuk a szerszámokat, és hátunkra vesszük 
zsákjainkat. A tanösvényen bandukolunk befelé a hatalmas bükkfák koronái alatt. 
Egyik öreg tuskon szép csokor gombát pillantunk meg. Közelebb érve hozzá 
felismerem benne a bokros gombát. Készítek róla egy fényképet, mivel ráesnek a 
Nap sugarai. A madarak már felébredtek és énekszóval üdvözölnek bennünket. Az 
Almás-forráshoz érve kíváncsian figyeljük a források vízhozamát. Mindkét forrás 
a tőlük megszokott mennyiségű vizet csorgatja a mederbe. A letakart tűzrakóban 
ott a cement, a gyorskötő, mellette sóder, homok és a kövek. Sajgó Ferenc 
ígéretéhez híven hozatott ide vasbeton „talpfákat” a Kis Almás-forrás lefedéséhez. 
Iszunk egy korty kisüsti pálinkát és nekiállunk az anyagok kipakolásának. A 
forrás tetejéről levesszük az ideiglenes takarást és feltesszük a kis domb tetejére. 
A foglaló medence tetejére még lapátolok agyagos földet, és ezzel jó vízzáró 
réteget alakítok ki. A fedőgerendáknak ásóval és kapával helyet készítek, és 
egyenként a túloldalról áthordom őket. Nem egyszerű feladat a ragadós 
patakmedren keresztülgázolni velük. A gerendákat egymás mellé helyezem és 
földet dobálok rá, majd elegyengetem és ledöngölöm. Ági homokot és sódert 
lapátol a vödrökbe, amit a ledöngölt föld tetejére hordok. Szépen elegyengetem 
egy deszkadarabbal, hogy a díszítő kövek szépen álljanak rajta. A Nap erős 
fénnyel világítja meg a munkaterületet. Faragok egy kis karót és a forrás 
középpontjában a kövekhez rögzítem.
Zsinórt kötök rá és a zsinór másik felére egy vékonyabb kis ágat erősítek. Erre 
azért van szükség, hogy a falazat ívét ki tudjam jelölni.
A nedves homokban jól látszik a bejelölt ív. Ez alá elkezdjük a köveket berakni, 
úgy, hogy a végeik a középpont felé mutassanak. A laza homokban mozgatással 
süllyesztem a köveket, hogy a vastagságbeli különbségeket kiegyenlítsem. Ági 
válogatja és hordja a megfelelő formájú köveket a patakig, én onnan veszem el 
tőle. Nekiállunk az első adag beton megkeverésének, mellyel a köveket rögzítjük 
egymáshoz és az aljzathoz. Csikorognak a kavicsszemek a lapát alatt, fröccsen a 
szürke cementes víz a nadrágom szárára. Csizmánkon a márgás agyag vastagon 
csimpaszkodik, nehezítve lépteinket. A kastély felől kutyaugatás hallatszik és 
zötyögő kocsikerék hangját hozza felénk a langyos szél. Hordom a betont és 
először az ív felső felét, kenem ki, majd a két oldalát. A következő keveréssel 
kitöltőm a kövek közti réseket. Szépen alakul a forrás felső burkolata és már Ági 
is érti, miért ezt a formát választottam. A tábla és a falazás íve szépen harmonizál 
egymással. A fák között egy fogat kerekei morzsolják a lehullott száraz ágakat. 
Pista érkezik, a kastély „lovásza”, és mellénk érve leugrik a bakról. Örömmel 
üdvözöljük egymást, majd végignézi az új forráson elvégzett munkát.
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Tetszik neki a tervünk és a szépen faragott forrás táblák. Megkínáljuk egy pohár 
finom, szekszárdi vörösborral, ami szemlátomást ízlik neki. Beszélgetünk 
Erdélyről, a hegyekről és az áttelepült magyarokról. Szeretne venni két lovat, és 
azokkal munkát vállalni az erdészetnél. Nézegetjük a lovakat és megértjük 
vágyakozását. Pista elbúcsúzik tőlünk, várja a munka az erdőben. Felül a bakra és 
a lovakhoz szólva zötyögő kerékhangokkal eltűnik a fák sűrűjében. Mi 
megmarkoljuk a betonnal teli vödröket és folytatjuk a kövek rögzítését. Fülledt 
meleg a levegő, pólóinkat átitatja az izzadság. A táblát pontosan bemérjük, majd 
gondosan körbebetonozom. A falazási munkát befejeztük, már csak a fugázás van 
vissza, de ehhez meg kell egy kicsit szikkadni a betonnak. Elmossuk a 
szerszámokat és elpakoljuk az anyagokat a sátorba. Az új falazást betakarjuk 
fóliával, és köveket rakunk a széleire. Most nem szeretnénk úgy járni, mint a 
másik forrás falazásánál. Nézegetjük a forrásokat és a mederben sáros vízzel 
színültig telt csizmanyomokat. Elindulunk fáradt léptekkel az iskola felé, ahol a 
kocsit hagytuk. Irány a terecsenyi Zrínyi kulcsosház ahol Strasser Péter barátunk 
jóvoltából szádunk meg.

2000. Szeptember 3.

esti nagy zápor nyomokat hagyott a tanösvényen. Levéltorlatok 
magasodnak a fák gyökerein, a sárga löszt a víz osztályozva elterítette a síkokon. 
Szaporázva lépteinket, megyünk a forrásig, hogy minél előbb megtudjuk, csinált-e 
kárt az esti vihar a falazásban. Szerencsére a nehéz kövek alól a viharos szél sem 
tudta kitépni a fóliát, és így a víz sem került a falazatra. Kipakoljuk a „sátor” alól 
az anyagokat, és nekiállunk cementből és folyami homokból misungot készíteni a 
fugázáshoz. A kakukk szüntelenül mondja mondókáját, szerinte mi örökké élni 
fogunk. A jól összekevert anyaggal kikenem a kövek közötti felső réteget, és 
szikkadni hagyom. Ági a megmaradt köveket rakja össze egy kis kupacba. 
Előveszem a vésőt és a nagykalapácsot. Az Almás-forrás tábláját kellene 
bevésnem. A falhoz szorítom a faragott márványlapot, és Ági benézi a 
középpontját. A vésővel körbekarcolom, majd a kőfal szélére teszem a nehéz 
márványlapot. A vésőre mért ütések felverik az erdő csendjét, és a kakukk is 
messze költözik tőlünk. Egy rést vések a két kődarab között, majd onnan indulva 
hasogatom a darabokat a Miocén-korú vulkáni andezitből. Szikrázik, pattog, de 
nem adja magát könnyen. Egyórai kemény munkába telik, amíg a táblát a kivésett 
üregbe tudom helyezni. Gyorskötőt teszek a misungba és ezzel az anyaggal 
beépítem a táblát. Közben Ági a másik forrásnál a kövezet fugáit rendezte. Egy 
fugázó fát készített és azzal csinosítja a fugák közepét. Ronggyal és kefével 
megtisztítja a kilátszó köveket. Kapával kiképezek egy részt a forrás jobb oldalán, 
és kövekkel megerősítem. Gyorskötős betonba ágyazom a köveket, hogy hamar 
megszilárduljon. Már megint elmúlt dél, szalad az idő. Nekiállunk a szendvicseket 
elfogyasztani a farakásnál, ami most padként funkcionált.
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Elkezdjük az utolsó simításokat a két forrásnál. Ági az Almást, én a Kis-Almást 
csinosítom. Ági a táblát tisztítja, és fugákat formáz a friss anyagba, én köveket 
teszek a mederbe a könnyebb áthaladás érdekében. Eltüntettem a mély 
lábnyomokat a mederben, és így a víz akadálytalanul szalad a völgy irányába. 
Vödörrel sódert hordunk a múltkor készített lépcsőkre a csúszás elkerülése 
érdekében, majd jól bedöngöljük egy rönkkel. Elmossuk a szerszámokat és 
letakarjuk az anyagos sátrat, ami kiállta a viharok próbáit és az anyagok mindig 
szárazak maradtak.
Én fényképezem a forrásokat, Ági a vízhozamokat és a hőmérsékleteket méri. Az 
Almás-forrás vízhozama egy liter percenként, hőfoka tizenegy Celsius, a levegő 
huszonhét fok. A Kis Almás-forrás vízhozama hat liter percenként, hőfoka kilenc 
fok.
Felvesszük zsákjainkat, kezünkbe vesszük a szerszámokkal teli vödröket. Nézzük 
a forrásokat és örülünk az elvégzett munka eredményének. Reméljük, sok fáradt 
vándor oltja majd szomját ezeknél a kellemes, hűs forrásoknál.

Részlet az Ordas tanya naplójából.

2000. December 27.

.A. vonat kerekeit hatalmas erővel lassítják a fékpofák, és a szerelvény megáll a 
hetvehelyi megállóban. Leszállunk és a hosszú lépcsősoron elindulunk az 
erdészeti telep irányába. Strasser Péterrel a környéken lévő forrásokat 
ellenőrizzük és készítünk róluk fényképeket.
A kék háromszög jelzésű turistaút színe felidézi Péterben a régi élményeket, 
amikor Balog Pistával festették ezt a szakaszt. A jelzések még mindig jó 
állapotban vannak és segítik a turisták tájékozódását. A piros négyzeten haladunk 
tovább és az erdészeti telep mellett megnézzük a Mikulás-forrást, amiből szépen 
folyik a víz. A víz minősége a domboldalon lévő üzemanyag-raktár miatt 
fogyasztásra nem ajánlott. Kellemes, enyhe a levegő, nagyokat lélegzünk belőle, 
miközben lépteinket szaporázzuk és elérünk a Cigány-forráshoz. Ezt a forrást a 
hetvehelyi erdészet ebben az évben teljesen felújította. Szépen illeszkedik a 
mészkő falazat a környezetéhez. A patakmedertől földbeépített kőlépcsőn lehet a 
forráshoz jutni, ahol a turista megtöltheti kulacsát a Sás-völgyi túrához. A forrást 
a turistatérkép még nem jelöli, de az erdészlakásokkal szemközti tisztás erdő felöli 
végénél könnyen megtalálhatjuk. A forrás vize 10 Celsius fokos, a levegő 8 
Celsius fokos, vízhozama 3 liter percenként. Sajnos a környéket sok nem-odaillő 
dolog csúfítja el. Péter elkészítette a fényképet és indulunk befelé az erdészeti 
aszfalt úton. Örülünk a kellemes időnek, mivel mára országos esőt jósoltak.
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Elértük az egykori erdészházat, ami felett megállt az idő. A nyitott teraszon 
karvastagságú ágak hevernek szanaszét, az ajtókról és ablakokról pattog az 
elöregedett festék. A ház vörös homokköveit a fugák újracementezésével 
elkezdték megerősíteni. Nagyobb törődést érdemelne ez a szép épület, jobban ki 
kellene használni a környezet adta lehetőségeket. A vadles irányába kissé 
visszafele elindulunk a Cserma-oldalába, ahol az erdészeti tevékenység nyomai 
láthatók. Lemászunk a sziklás mederbe és megmutatom Péternek a csodálatos 
szurdokot. Sziklákon és fatoriatokon keresztül jutunk a Szurdok-forráshoz. A több 
méter magas Triász mészkő vastag réteglapjai függőlegesen felgyűrődtek a 
vulkáni tevékenység következtében. A szikla alatt kis üreg, ahonnan most csak 
csordogál a friss forrásvíz. Ez az év különösen csapadékszegény volt, sok Mecseki 
forrás kiapadt, vagy vízhozamuk jelentősen lecsökkent. Ennek a forrásnak a 
hozamát több éve figyelem, de ilyen vékonyan még sohasem csordogált. Hozama 
0.5 liter hőfoka 10 Celsius fok. Kattognak a fényképezőgépek, majd egy kis 
szekszárdi vörösbor elfogyasztása után ügyesen kimászunk a hegy irányába a 
mederből. Rendezzük öltözetünket, lekerül rólam a kabát, és felfele dagasszuk a 
sarat az öreg bükkfák között.

Özek szaladnak a gerinc felé, fehér hátsó felük villog a barna avar felett. Elértük a 
gerinc utat és a volt V. üzem fele indulunk, egy volt fúrótorony helyéig, ahol 
letérünk balra. A szép szálerdőben ereszkedünk a vízmosás irányába és csodáljuk 
a felszíni erózió szép alkotásait. Ellenőrizzük a fakadó vizeket a völgy két oldalán, 
miközben egyre közelebb kerülünk a Nyáras-völgyi forráshoz. Elértük a 
sziklákkal, vízesésekkel tarkított szűk völgyet, ahol a Gím harasztok, páfrányok és 
májmohák birodalma van. A néhány négyzetméteres kis medencékbe csorog a víz 
és tükrében gyönyörködik az erdő. Most veszélyes a csúszós köveken mászni, 
ezért felkapaszkodunk az erdészeti útra, és onnan hamarosan meglátjuk a 
vadászház fehérre meszelt falát. Lépteink cuppogása keveredik a szunnyadó 
csendbe, a hatalmas magányos tölgy ágait nyújtóztatja. A ház mellett a karácsony 
előtti hajtóvadászat terítékének nyomai láthatók, fenyőágakkal határolt terület, a 
sarkokban tűzrakás nyomai. A Nyáras-forrás mészkő fala világít a partoldalba 
csöve néma egy csepp víz sem jön ki rajta. Az alsóbb rétegekből jut a mederbe, 
ahol a kövek között csillogva csorog a patak felé. A szépen megépített forrás 
környezete rendetlen, szemetes és sok a nem odaillő anyag az előterében. Az egy 
éve készült márványtáblán a feliratok lekoptak, újra kellene festeni fekete 
olajfestékkel. Kicsit összepakolunk és készítünk felvételeket. Átmegyünk a 
fahídon és az aszfalt úton elindulunk a Nyáras-völgyön felfelé. Rövid kitérővel 
bemegyünk a Szarvas-kúthoz. A forrás táblája fehéren virít a sötét partoldalba, 
odacsalva a szomjas turistákat. Csendesen folydogál a máj mohával benőtt csövön 
a tiszta víz. Hőfoka 9 Celsius fok, vízhozama 0.5 liter percenként. Készítünk 
felvételeket a szép vízesésről, és sajnos, a Mecsek-Ralli után itt maradt sok 
műanyagflakonról, amelyek végig a patakmederben éktelenkednek.
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Az ezredforduló első munkatúrája ennek a sok szemétnek az összegyűjtése és 
elszállítása lesz. Visszatérve a Nyáras-völgybe, haladunk egyre feljebb, és 
gyönyörködünk a táj szépségében. Észre vesszük az erdőből kirohanó népes 
szarvas csapatot, amint hatalmas ugrásokkal eltűnnek az erdő másik oldalában. A 
nagy tisztásnál megnézünk egy forrásmezőt, ahol egykor legelők és szőlők 
lehettek. Bőségesen folyik a víz a keskeny kis mederben. Nagyon tetszik ez a táj, 
régen több felvételt készítettem róla. A Nap próbálgatja sugarait átdöfködni a 
vékonyodó felhőzeten, de árnyékot még nem tud produkálni. Örömmel állapítjuk 
meg, hogy ezen a környéken az erdömunkások nem vágják ki azokat a fákat, 
melyeken a turistajelzések vannak. Beérve a Virágos-völgybe megnézzük azt a 
mély aknát, ahonnan egy barlang indul el az ismeretlenbe. Elmegyünk az 
„Urános” kutatófúrás mellett és jobbra bemegyünk a Csokonay-kúthoz. Kinyitom 
a szárnyas anyákkal bezárt ajtót, és a merő segítségével merítek a tiszta, csillogó 
forrásvízből Péternek. Jólesik a víz, csak kissé hidegnek bizonyul. A hőfoka 
pontosan 6 Celsius fok, a levegőé 10 Celsius fok. A kút túlfolyója a Csepegő, 
most az aszály miatt már hónapok óta nem folyik. Bekönyvelem az adatokat, és az 
ajtót visszacsukva elindulunk fel a Herma-hegyre az erdészeti úton.
A háznál mindent rendben találunk, van még eledel bőségesen a madáretetőben. A 
házban és az előtérben egyaránt tíz fok a hőmérséklet, ezért úgy döntünk, hogy 
kint esszük meg ebédünket. Beszélgetünk és nézegetjük a képes albumokat a 
múltról és a jelenről. Az ebédhez finom forralt bort iszunk, amit Ági készített 
hajnalban és termoszba töltött. Összepakolunk és Csokonay Sanyi bácsi ösvényén 
elindulunk vissza a völgybe. Péternek megmutattam a cikláment és a Fehér 
májvirág területét, ahonnan már látszik a forrás. Kiérve a köves útra nemsokára a 
Lenke-forrás szép falazatát csodálhattuk a kitisztított erdőrészen. A kevés 
csapadék miatt csak a hóolvadáskor csordogált. Az előző évben végig működött a 
környéken dolgozók örömére.
Újabb kép kerül a filmszalagra és indulunk a Bodó-hegy irányába. Az útról látjuk 
a volt Mókus-forrás köveit. Víz koptatta Permi-homokköveken haladunk felfele a 
kiszáradt patakmederben a volt IV. üzem felé. Elérjük a lerobbantott beton 
aknatorony maradványait, melyet a völgybe dózeroltak az egyéb bontási 
anyagokkal. A bükkösben, kissé sietve, feljutunk a turistaútra. Hajunkon és 
arcunkon gőzölgő izzadságcseppek hancúroznak. Már csak egész kis blendével 
lehet fényképezni, kezd szűkülni az ég, és mire a vadászházhoz érünk, már szitál 
az eső. Péter villányi vörösbort varázsol elő tarisznyájából, amit komótosan 
elszürcsölünk. A jó állapotban lévő házat megviselte a környéken guberálók hada. 
A Vásáros úton indulunk lefelé, majd jobbra letérünk a völgy irányába. A Bögrés- 
kút elbújik a határjel buckája mögött, és ott csordogál szerényen. Falevelek 
borítják előterét, kőfalát zöld mohák kezdik elfedni. Vízhozama 2 liter percenként, 
hőfoka 9 Celsius fok. Péter kortyol néhányat a hüs vízből és folytatjuk utunkat a 
meredek hegyoldalon felfelé.
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Az esőcseppek egyre híznak, a sapkámat is elő kell vennem a hátizsákból. 
Szerpentinezve haladunk egyre feljebb a szálerdőben, majd végre elérjük a 
gerincet. Átvágunk a fiatal erdőn és kiérünk a zöld-plusz jelzésű turistaútra, majd 
azt keresztezve leereszkedünk a Szuadó-völgybe. Az erdészeti utat dózerolták, 
amin nehezen haladunk a Mihály-remete forrás felé. A forrás szépen csordogál, a 
tőle megszokott mennyiségű vizet produkálja. Hozama 1 liter percenként, 
hőmérséklete 9 Celsius fok, a levegő 10 Celsius fok. A kevés fény miatt Péter 
eltekint a fénykép készítésétől és sietünk a blokkház felé. Sajnos a blokkház 
környékén az erdészeti munkáknál /gyérítés/ nem óvták meg a turista jeleket 
hordozó fákat, pedig kis jóakarattal megoldható lett volna, úgy, mint a Nyáras- 
völgyben. Tavasszal pótolni kell a jeleket ezen a fontos helyen, mivel ez a Dél- 
Dunántúli kéktúra útvonala is. A lepusztult vadászház teraszán elfogyasztjuk a 
maradék forralt bort és elindulunk lefele az Éger-völgybe. Találkoztunk útközben 
Marton Józsival, akivel beszélgettünk az erdei vandalizmusról, a fiatalokról, akik 
a környék erdeit járják. Búcsúzáskor elővette kis fiaskóját és megkínált bennünket 
az elmaradhatatlan „kullancsriasztóval”. Betérve Teca mama vendéglőjébe, 
összetalálkoztunk a „Fekete bárányok” népes csapatával, akik a téli 
teljesítménytúra útvonalátjárhatták be.
Leültünk és a buszindulásig felidéztük a nap történéseit. Megállapítottuk, hogy 
komolyabb kapcsolatokat kell kiépíteni az erdészetekkel, a vadászokkal, a 
Nemzeti park munkatársaival, hogy megfékezzük és visszaszorítsuk az erdő 
rohamos elszennyeződését. Sajnos a turistautaktól távol és mindenütt, amerre ma 
is jártunk, rengeteg az eldobált, otthagyott szemét. Bízva az összefogásban, 
remélhetjük, hogy az erdő a továbbiakban is sok örömet, szépséget és megélhetést 
biztosít sokunk számára!
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Titkári jelentés
Irta: Kovács Szabó János

2000 . Január hónaptól ismét találkozhattunk az „Ötórai beszélgetés” címen 
hirdetett ismeretterjesztő beszélgetéseken.
A titkár felhívta január 2-án Kovács Tibort, a Hotel Kikelet igazgatóját, Vaszary 
Gyula ellopott sírkövének pótlása ügyében. Azt a választ kapta, hogy a Nádor 
Szálloda tulajdonosa a Danubius szálloda lánc, így őket lenne szerencsés 
megkeresni. (Vaszary Gyula a Nádor Szállodát építő Schönherr család 
sírboltjában nyugszik.) Január 3-án sikerült beszélni a Pátria Hotel igazgatójával, 
Varga Csabával. Megígérte, hogy segít. Január 21-én megrendeltük a gránit tábla 
elkészítését.
Dr. Ernyes Mihály rendőr dandártábornok engedélyezte, hogy a táblatartó 
oszlopokat a rendőrség lakatosa elkészítheti. (Vaszary Gyula Pécs város rendőr
főkapitánya volt.) A kőfaragó február 24-én elkészült a táblával, kész a fém 
tartóoszlop, és a Rákóczi úti Millennium Áruház építését végző Modulterv 
Generál Kft. (Pálfi János) az alját betonba öntötte. Az anyagok temetőbe 
szállítását is a rendőrség gépkocsija végezte. A helyreállítási munka 2000. 
március 13-án befejeződött. Április 30-án 17 órakor a Mecsek Egyesület és a 
Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság vezetői koszorút helyeztek el a síron. 
Ekkor már Pécs Megyei Jogú Város koszorúja díszítette a sírt.
Folytatódott a Herma-hegyi ház felújítása és a források tisztítása, javítása 
Baumann József tagtársunk vezetésével, az Ő összefoglalóját olvasva nem 
lehetünk elég hálásak neki és barátainak.
A Mecsek Egyesület túra szakosztály tevékenysége 2000-ben:

bozótirtás: 28 óra
WC építés: 48 óra
árokfelújítás: 8 óra
ház karbantartása 80 óra
források tisztítása 24 óra
forrásépítés 60 óra
szemétgyűjtés: 12 óra
Összesen: 260 óra

Végezték: Baumann József, Baumann Józsefné
Segítettek: Szigetvári erdészet 5 fő, Sajgó Ferenc vezetésével, Plaszauer István

Köntis Kata, Kriston Balázs, Kristonné Kenderik Magdolna, Németh Imre, Nagy
Zoltánná, Marton József, Bolvári György összesen: 13 fő
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Túravezetés két alkalommal:
1. Országos Természetbarát Találkozó
2. Nyílt túra.
Már 1999-ben elkezdődött a Misina-tetön építendő lépcső munkáinak szervezése. 
Pazsitka Judit és Erb Ferencné a helyszínen végzett mérések után vázlatos tervet 
adott át költségvetéssel, majd a Pollack Mihály Építőipari Szakközépiskola 
tanulói, tagunk Uzsoki Csaba szaktanár vezetésével szépen megrajzolt tervet adott 
át a titkárnak. A tervezők és a tervet készítők munkáját köszönjük!
Az eddig felsoroltak 2000. február 17-ig készültek el.
2000. május 5-én a titkár felment a Misinára Horváth Imrével (FMI Kft.). 
Megnézte a lépcső helyét a vállalkozó, és ígérte, hogy embereivel kiássák a 
lépcsőt tartó falak alapját. Az ácsolat a Tubesen egyszer használt zsaluzóanyaggal 
történt. Az ácsmunkát a Pollack Mihály Szakiskola tanulói végezték Pifkó Mihály 
irányításával (május 15.-16.).
Az iskola által átvitt faanyag nem volt elég, így május 16-án a PÉTÁV-tól kért 
autóval vittük át a még szükséges faanyagot. A szállítást Gasz Zoltán 
engedélyezte. Köszönjük a gyors segítséget! A betont Kengyel Miklós 
engedélyével az ÉPFU mixere szállította a Misinára. Marton József munkatársai 
július 19-én bedolgozták a betont. Az előre gyártott lépcsőfokokat a Közútkezelő 
KHT kocsija és emberei hozták át a Tubesről és tették a helyére.
Pótolták a hiányzó útkorlátokat, és kijavították a útpadkát is a titkár kérésére. 
Elkészítettek még három lépcsőfokot betonkockából. (2000. augusztus 9.)
A Közüzemi Rt. igazgatója, Nagy János vállalta, hogy elkészíti a lépcső két 
oldalán a korlátot. A lépcső zöldre festett vaskorláttal 2000. szeptember 24-én 
elkészült. A Mecsekre gyakran kiránduló Takács Ferenc a lépcsőnél járhatóbbá 
tette a turistautat. Köszönjük a sok segítséget!
Az 1999. évről készült évkönyvet ismét Baronek Jenő szerkesztette.
A nyomda 1999. decemberben átvette a kéziratot, de betegség, kapacitáshiány és 
egyéb problémák miatt az évkönyvet csak 2000. május 26-ra tudta elkészíteni.
A szükséges anyagiakat elsősorban a Pécsi Erőmű Rt. és a Mecseki Bányavagyon
hasznosító Rt. segítségével biztosítottuk. Tagjaink nagy összegű támogatását 
köszönjük!
2000-ben is a PÉTÁV irodaházában lehetett az egyesület könyvtára és a Baranya 
Megyei Levéltár adott helyet irodánknak. Köszönjük a lehetőségeket!
Keller József tagunk a „János-kilátó” építését egy díszbélyegző elkészítésével 
segítette. Ö az első Mecsek Egyesületnek is tagja volt, mindig számíthatunk 
munkájára.
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A Mecsek Egyesület elnökének, Somogyvári Imrének felkérésére 2000. április 4- 
én Pécs, Megye u. 21-ben a bányászati emlékpark megvalósításáért összejövetelen 
vett részt:
Somogyvári Imre
Szirtes Béla
Kovács Szabó János 
Dr. Újvári Jenő
Weiler Árpád
Traj Ferenc
Szilas László
Varga Mihály 
Kolozsvári Sándor
Pálfy Attila

(M.E.)
(M.E.)
(M.E.)
(Pécs Megyei Jogú V. alpolgármestere)
(Pécs Város Önkormányzata)
(önkormányzati képviselő) 
(MBVHRt.) .
(Mecsekére Környezetvédelmi Rt) 
(PERT)
(nyugdíjas)

Részletes emlékeztető készült
Szirtes Béla már évek óta dolgozik azért, hogy a bezárt külfejtéses bánya 
rekultivációval együtt megépíthető legyen a bányászati emlékpark. A szén és 
uránbányászat pécsi emlékeinek megőrzése és átörökítése céljából alapítvány 
létrehozására készülnek a Pécsi Erőmű Rt., a Mecseki Bányavagyon-hasznosító 
Rt. és a Mecsek Érc Környezetvédelmi Rt. támogatásával, a Mecsek Egyesület 
közreműködésével.
Az Egyesület elnöke, Somogyvári Imre és Mendly Lajos is aktívan részt vállal a 
szervező munkából.
Mindhárom barlangkutató csoport 2000-ben is a tőlük megszokott pontos és lelkes 
munkát végezte. Folytatódott a kutatásvezetők képzése, a pályázati pénzről 
megérkezett az elszámolás. 2000-ben 300 ezer Ft-tal támogatta a mecseki 
barlangok kutatását a VERTIKOR Rt. (Kis Péter). Köszönjük!
Ebben az évben több pályázaton is sikeresen részt vett az egyesület Mendly 
Lajosnak és Havasi Ildikónak köszönhetően. Vass Béla munkáját is köszönjük!
Egy éve dolgozik lelkesen új irodavezetőnk, Bendik Istvánná /Marika/. Ő és Banó 
Erika (pénztáros) munkáját köszönjük!
2000. október 15-én megkezdtük a Szigriszt-keresztnél a felújításokat. A munkát 
csak 2001-ben tudjuk befejezni. Elkészült az ideiglenes kereszt, betonnal 
erősítettük meg az eltört padot és a két beteg kőrisfa helyett tiszafákat ültettünk.

Megtisztítottuk a bokroktól a kereszthez vezető turista utat.
A 2000. év virága a turbánliliom. A jelölőbizottság elnöke Bóday Barna 
megkeresi a tisztségre jelölteket.
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A város egyik meghatározó családjának tagja, a vaskereskedő Hamerli József 
özvegye, egyesületünk tagja, Babus néni (1908-2000), hosszú, sokszor sok 
gonddal, de örömökkel megélt élet után eltávozott az élők sorából.
2000. december 11-én a családi kriptába helyezték koporsóját. Búcsúzunk kedves 
Babus néni!
„Jelentés a Mecsekről” címmel Kollár Tamás, Mecseket szerető barátunk írását 
olvashatjuk vendégkönyvünkben “2000 év augusztus hónap 14. 17. 25.-én” 
jelöléssel.
„Egy szervezett túrán „döbbenetes” látvány fogadott. A Mecsek-kapu felett, 
László pihenője szemétdombra emlékeztető állapota (3 db. kb. 70 I. fóliazsák 
tömörítve), emléktáblája festékkel befújva, egy comb-vastag tölgy rádőlve, lépcső 
földdel feltöltődve, mellékutak kitaposva a sietösebb emberek részéről.
A pad és emléktábla festve, utóbbi csiszolása, hulladék elszállítása, egyéb 
munkák, mindent elvégeztem: Kollár Tamás, a (természet) Mecsek alázatos 
tisztelője.”
Fontosnak éreztem sorainak szó szerinti közlését. Ezzel kívántam megköszönni 
munkáját és példaképül állítani tevékenységét.

“ÖTÓRAI BESZÉLGETÉS”-ek

02. 23. Érdekességek a Mecsek ösföldrajzából. / ifj. Horváth Gábor/
03. 29. Orfün rendezésre kerülő „Gyalogtúrázók Országos Találkozójáról” 

/Baronek Jenő/
04. 26. A Regionális Idegenforgalmi Bizottság feladata a régió idegenforgalmi 

fejlesztésben. /Dr. Farkas Tibor/
09. 27. Amit szépnek láttam utazásaim során. /Gál György/
10. 25. A Mecsek ismertebb növényei. /Buzás László/
11. 29. Amit szépnek láttam utazásaim során. /Dr. Bátai István/
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Pénzügyi beszámoló

2000.01.01.-12.31-ig.

Készítette: Bendik Istvánná

Nyitó egyenleg: 466.416.- 466.416.-
Bevételek: 
Tagdíjbevétel

60.000.- 60.000.- 60.000.-

Támogatások:
-egyéni (3 fő) 3.200.-
-Danubius Rt. 18.000.-
-Verticor Rt. 300.000.-
-Pécs Városi 
önk.

50.000.-

-Bálintvölgye
Térség (szakv.)

70.000.- 441.200.- 441.200.-

APEH 1% utalás 319.471.- 319.471.- 319.471.-

Kamat bevétel 10.265.- 10.265.- 10.265.-

Összesen: 830.936.- 1.297.352.- 1.297.352.-

Kiadások:
Szegedi barlangkutatók részére 
Mecsek karsztkutatók részére 
Komlói term. tud. Gyűjt, részére 
Síremlék tábla (Vaszary család) 
Pályázatra (Vass Béla) karsztkút.
Mecsek Egyesület Évkönyv 
Misinai lépcsőjavítás (anyagköltség) 
Nyomtatvány, fénymásolás egyéb 
Posta ktsg, koszorú stb.
Tiszafa (Szigriszt-kereszthez) 
Bank htg.
Faanyag (Herma-hegyiház) 
Bálintvölgye Térség részére

560.000.-
80.000.-
50.000.-
18.000.-
50.000.-

138.880.-
27.225.-
12.899.-
3.616.-
2.000.-
6.000.-

25.000.-
70.000.-

Összesen: 1.043.620.- 1.043.620.-
Záróegyenleg: 253.732.-
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Az egyesület a 2000-es évet eredményesen zárta. A gazdálkodási keretek 
fokozatos bővülésével arányosan növelhettük a kiadásainkat.

Megemlíthetjük a Szegedi Barlangkutatók részére kifizetett 560.000.- Ft 
támogatást, mely az előző évihez képest duplájára emelkedett. Ezen kívül, a 
Mecseki Karsztkutatók részére is sikerült 80.000.-Ft-ot juttatni.

A jelentős mértékű támogatásokhoz nagyban hozzájárult az egyesület részére 
felajánlott személyi jövedelemadó 1%-nak a növekedése, mely az előző évi 
170.423.- Ft-ról 319.470.- Ft-ra emelkedett.

Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatóinknak és az egyesületi tagok 
segítségét, mellyel az egyesület munkáját segítették, s így a hagyományok 
ápolására, valamint a Mecsek természeti értékeinek védelmére fordítható 
kiadásainkat növelhettük.

Az évenként tervezett Mecsek Egyesület évkönyvét sikerül kiadni, mellyel egy 
szép hagyomány alakul ki.
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Az egyesület tagjai

001 Dr. Bachman Zoltán 049 Dr. Újvári Jenő
002 Somogyvári Imre 052 Ivasivka Mátyás
003 Kovács Szabó János 053 Bóday Barna
004 Balázs Dezső 054 Tillai Gábor
005 B. Horváth Csilla 056 Somogyvári Orsolya
006 Dr. Papp Tivadar 057 Vass Béla
007 Dr. Fekete Bálint 058 Uzsoki Csaba
008 Dr. Lénárd László 059. Fekete László
009 Dr. Páva Zsolt 060 Dr. Bezerédy Győző
010 Dr. Perczel Rita 061 Szerémy György
011 Dr. Horváth Olivér A. 062 Bóday Miklós
013 Molnár István 067 Óvári Gábor
014 Kiss Lajos 070 Baronek Jenő
015 Karádi Károlyné 072 Temesi Ottó
016 Karádi Károly 074 Nyilasi Lászlóné
017 Hamerli Józsefné 075 Gál György
018 Egyed Róbertné 079 Papp Lenke
019 Berghauer Tibor 080 Buzás Endre
022 Banó Erika 081 KTM-ÉM. Iroda
027 Dr. Tóth Aladár 082 Szerémy Péter
028 Kovács Judit 083 Sándor Béla
029 Kraft János 084 Dr. Szabó László Gy
030 Dr. Odor Imre 086 Dr. Péterfalvy István
031 Dr. Kevey Balázs 087 Berecz Vidor
032 Plaszauer István 088 Dr. Vass Anna
033 Baumann József 089 Orfű Közs.Önkormányzata
036 Keller József 090 Dr. Lárencz László
037 Mendly Lajos 091 Dr. Nádor Lajos
039 Faltysné Újvári Anna 092 Dr. Kurnik Ernő
040 Dr. Lehmann Antal 093 Boda Miklós
042 Dr. Békefi Irén 094 Dr. Révész Mária
043 L. Szentmártoni Szilvia 099 L. Novotny Sarolta
044 Dr. Marton István 100. Nyers Alexandra
045 Bölcsházy Éva 102. Tarnai Tamás
046 Borsy Károly 103. Barta Károly
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047 Dr. Bátai István 104. Bozsó Zoltán
048 Dr. Ernyes Mihály 158 Ország János
106 Kováts Lorárt 159 Marton József
107 Kis Lászlóné 160 Bendik Istvánné
108 D.D.Körny.véd. Felügyelőség 161 Rüll József
109 Dr. Zoltán Vilmos 162 Havasi Ildikó
110 Turányi Károly 163 Mecseki Bányavagyonh.Rt.
111 Várnagy Viktor 164 Pécsi Erőmű Rt.
114 Dr.Molnár Margit 165 Bóday Zoltán
115 Dr.Harmat Béla 166 Horváth Aliz
116 Tóth János 167 Nagy Ferenc
118 Mecseki Erdészeti Rt. 168 Ország Szilvia
119 Pécsi Távfűtő Vállalat 169 Bardócz Attila
120 Göbölös István 170 Páva Péter
121 Baranya Megyei Levéltár 171 Házi Edit
122 Kis Péter 172 Herbály Zita
123 Dr. Brantner Antal 173 Szabó Barbara
125 Gács Lilla 174 Somosi László
128 Tóth László Csaba
129 Séder Attila
130 Rónaki László
132 Kéki Antal
133 Dr. Balázs Ferenc
135 Dr. Koncz Eszter
139 Gilla Csaba
141 Sarkadi Eszter
142 Nagy Gábor
143 Dománszky Zoltán
144 Chlebovics Miklós
145 Dr. Makoviczky Gyula
146 Kremling Lajos
147 Cs. Tóth Péter
149 Ifj. Dr. Kovács László
150 Kovács Mihályné
151 Duna-D. Nemzeti Park lg.
152 Szirtes Béla
154 Barta Csilla
157 Dobó Barna
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Az én Mecsekem...

írta: Baronek Jenő

Tudom, hogy nem csak az enyém, hanem másoké is. Ez egy személyes hegy! 

Bejártam zegét, zúgát. Ismerem útjait, forrásait, szikláit, kilátóit, házait, patakjait, 
tisztásait, virágait, fáit, állatait, vízeséseit, védett növényeit, csúcsait.
Gyermekkoromtól testvérként tisztelem és szeretem. Anyám helyett anyám, apám 
helyett apám, mert dajkál, tanít, az életem során.
Titkaim, emlékeim tudója, álmaim őrzője.
Bejárásához, megismeréséhez egy egész élet kell.
Életem első kakukkja, a zöldellő domboldal felöl üzent nekem.
Az őznek fekete orrát itt pillantottam meg először.
A mátyásmadár kék szárnytollacskáját a Kisrét közelében találtam és tűztem a 
kalapom zsinórja mellé.
Első tábortüzemet itt raktam, még most sem feledem a fenyőág illatát, a tűz 
fényét, a felette sütött szalonna csodás izét, füstje mindig a kék eget mutatta.
Az első védett virágot itt ismertem meg Baranyai Aurél bácsi gyógyszerész, 
Horváth Olivér és Dr. Vass László tanár urak szakszerű vezetésével, 
magyarázatával, útmutatásával.
Tőlük tanultam meg a hegyet szeretni, szépsége különleges flórája miatt.
Bükk, fenyő, gyertyán, tölgy, fehértörzsű nyír, kőris, szajkó, harkály, sas, gébics, 
szitakötő, erdei sikló, cinege, nyúl, vadmalac, őz, szarvas, mókus, nedves pázsit, 
források és erdészlakok, kulcsosházak, az ég és a kerek világ mind egységben él 
itt összeforrva, elválaszthatatlanul, ez mind az enyém!
Sétálok a völgyben, felérek a gerincre, és azt tapasztalom, hogy gyermekkoromtól 
fogva mindig magasabbak a csúcsok és megnőttek a fák.
Tudom ez csak érzéki csalódás, a hajam is szőkéről enyhén havas színűre 
változott.
Egyes forrásokból eltűnt a víz, új források is épültek.
Csokonay Sanyi bácsi utódjai Baumann Jóska, Tasnádi János gondoskodik a régi 
források felújításáról és újakat is építenek. A források „szent helyei” a hegynek, 
ezért mindig szükség lesz munkájukra.
A kirándulók ahány kortyot isznak vizükből, annyiszor mondanak köszönetét. 
Somogyi Zsolt erdész segít abban, hogy a fáradt kirándulók megpihenhessenek 
egy padon, elfogyaszthassák a magukkal hozott élelmet a rönkasztalon.
A hegység iránti szeretetem, emlékeim, élményeim egy részét vetettem papírra, 
majd máshol a többit is megírom, valamikor.
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