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ŐSZI KIKERICS

éve



Őszi kikerics
Colchicum autumnale 

Kikericsfélék családja - Colchicaceae 

írta: Jillek Rita

érgezö növény, nagy mennyiségben fulladásost halált okoz !!!
Korábban a Liliaceae családba sorolták. A nemzetség latin nevét az ókori 
Kolchisz tartományról (mai Grúzia területén) kapta. A monda szerint itt 

az egyik uralkodó boszorkány hírében álló lánya - Medea - gyilkos varázsszereinek 
keveréséhez az ott élő kikericsfaj kivonatát használta.
Egyszikű, évelő növény. A levelek - amelyeket a növény tavasszal hoz - fénylő 
zöldek, hosszúak, lándzsásak és lefelé szélesedők, azokat a virágok tövén 
elhelyezkedő barna színű hüvelyek veszik körül. Szára rövid, kopasz. Virágok 
többnyire magányosan állnak, 6 leplűek, csőszerű kocsányon ülnek, rózsaszínűek, 
ritkán fehérek. A bibeszálak csúcsukon kissé vastagodóak, gyengén görbültek. A 
magház felső állású. A növény rovar megporzású. Termés: húsos, sok magvú, 3 
rekeszű tok, amely tavasszal jelenik meg, de csak ősszel érik be. gumója vaskos, 
kolchicint tartalmaz, korábban köszvény és epekő ellen alkalmazták, ma már csak a 
növénynemesítésben használják ill. a genetikában ploidiaszint emelési kísérleteknél 
(mitózisméreg). Nyirkosabb réteken, tölgyesekben, keményfás ligeterdőkben 
gyakori, közép - európai növény, amely észak felé Írországig, délen pedig Észak - 
Spanyolországig terjed.
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„Régi fényét visszakapja...”
Felavattuk az új János-kilátót a Tubesen

Irta: Pál Krisztina

TUBES
Tubes Te szép, Te drága!
Mecseknek szép köves világa. 
Téged ékesít sok ezer virág, 
Veled együtt szép az egész világ!

(Baumann József)

A
 Tubes a Mecsek-hegység 612 méter magas csúcsa a pécsi
parkerdőben. A mediterrán éghajlatú Pécs várostól északnyugatra 
található, gyalog és gépjárművel is könnyen megközelíthető. 

Gyalogos kirándulóként a 35-ös jelzésű városi autóbusszal a misinai 
végállomásig utazunk, majd a sárga sávval jelzett turistaúton északnyugati 
irányba haladunk. A Kis-Tubest elérve lehetőségünk nyílik kis kitérővel 
felkeresni egy 1959-ben épített kilátót, ahonnan a belváros látványában 
gyönyörködhetünk. Visszatérve enyhe lejtőn, majd emelkedőn haladva érjük 
el a Tubes csúcsot. Az út könnyen járható, hossza 2 km, ideje kb. 50 perc. A 
Tubesre érve vasbetonból és szürke mészkőből épített 22 méter magas 
kilátótornyot találunk esőbeállókkal, padokkal. A János-kilátót 1995-től 2001- 
ig a Mecseket szeretők összefogásával, nagyon sok ember támogatásával 
építették újra.

A terméskőből és vasbetonból emelt, tetején fasisakot hordó kilátó 
előtörténete 1891-ig nyúlik vissza. Akkor alakult meg Pécsett a Mecsek 
Egyesület, ami főleg azzal a céllal jött létre, hogy felkeltse ország-világ 
érdeklődését a város és a környék szépségei iránt. A civil szervezet 
működését támogatták a város szállodásai, vendéglősei, iparosai, mivel ők 
jó bevételt reméltek a turizmusból. Az egyesület sétautakat nyitott a 
Mecsekben, forrásokat foglalt, kulcsosházakat épített, képeslapokkal, 
térképekkel és turistakalauzokkal igyekezett Pécsre csalogatni a természet 
kedvelőit. S jöttek is a kirándulók szép számmal. A Mecsek Egyesület 
népszerűségét bizonyítja, hogy a múlt század húszas éveiben három és fél
négyezer tagja volt a szervezetnek a 40 ezer lelket számláló Pécsen.

Az egyesület 1910-ben egy hét méter magas kilátót emelt terméskőből 
a Tubesen.
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A kirándulók körében rendkívül népszerű tornyot Rauch János 
műszaki főtanácsos, az egyesület alelnöke tervezte.

Az akkori évkönyvben a következőt olvashatjuk: „ Az új torony a tetőn 
bányászott terméskőből épült, s cementbe van falazva, oldalán 
csigavonalban húzódik fel az aláfalazott lépcsőzet, melyet magas korlátfal 
kísér egészen a platóig. A harminckettő lépcsőfok szintén terméskőből 
készült, s maga a kilátó teteje erős vaskorláttal van bekerítve. A kis torony 
tehát teljesen viharálló, miután annak tervezője Rauch János, egyesületünk 
mérnöke semmi faanyagot nem alkalmazott, s a korláttól eltekintve csak 
terméskövet használt föl, amit a torony exponált helyzete megkívánt.” A 
főtanácsosról elnevezett épület egészen 1981-ig állt, többször felújították, 
majd hosszú használat után állaga annyira .megromlott, hogy 1981-ben a 
lebontása mellett döntöttek, mert életveszélyessé vált, köveit elhordták.

Egy lelkes természetjáró, Kovács Szabó János, aki gyakran járt a 
Tubesen, már akkor győzködte barátait arról, hogy a János-kilátót újjá 
kellene építeni. Csak hát húsz évvel ezelőtt a civil próbálkozások nálunk 
még eleve kudarcra ítéltettek. A Mecsek Egyesület 1948-ban megszűnt, 
feltámadására akkortájt nem látszott esély. 1990-ben aztán - a 
rendszerváltás adta lehetőségeket kihasználva - a híradástechnikus és 
néhány ismerőse alapítványt kívántak létrehozni a nemes cél érdekében. Dr. 
Makra Virginia elkészítette az Alapítvány alapszabályát, Krémemé Bernáth 
Piroska a pénzügyeket és a könyvelést intézte. A szervezési feladatokat 
Kovács Szabó János vállalta magára.

Ez utóbbiak nem is bizonyultak olyan könnyűnek. A bürokrácia és az 
újonnan bevezetett jogszabályok alkalmazásából adódó tájékozatlanság 
már a kezdet kezdetén megnehezített az ötlet gazdájának dolgát. A 
cégbíróságon addig nem jegyezhették be az Alapíványt, amíg nincs 
bankszámlája, a bank viszont nem adhatott számlaszámot nem létező 
szervezetnek. A róka-fogta-csuka helyzet végül egy banki alkalmazott 
jóindulata segítségével oldódott meg. 1991. április 2-án hivatalosan is 
megalakult a Tubes Kilátó Alapítvány. A következő nehézség a gyűjtés 
kapcsán merült fel. Az új toronynak pénz hiányában még nem készült el a 
terve, képe csak a gondolatokban élt, s az adományozók joggal 
kérdezgették: végül is mire áldozunk? Kézzelfoghatóvá kellett tenni az 
elképzeléseket. János nagy fába vágta a fejszéjét, de kilátóépítés miatti 
lelkesedése nem ismert határokat. Az induláskor a számlán csupán 100.000 
forint volt. A kivitelezés motorja 160 különböző szóba jöhető céget, 
vállalkozót keresett meg írásban, majd időt, fáradságot nem kímélve 
személyes találkozások során beszélt nekik az építendő toronyról.
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Meggyőzőerejét, rábeszélőkészségét, tenniakarását siker koronázta: 
majd egy év alatt a rendelkezésre álló összeg 1 millió forintra emelkedett.

1991. november 5-én elkészült a pályázati kiírás a kilátótorony 
formájára. A tervezőknek ügyelniük kellett bizonyos technikai akadályokra is: 
feltétel volt, hogy legyenek esőbeállók, figyelemmel kellett lenniük a 
háromszögelési pontra, valamint egy transzformátor helyét is épületen belül 
kellett kijelölniük. A független zsűri 5 építészmérnök szakemberből állott, és 
a 8 beérkezett vázlatterv közül választotta ki a legmegfelelőbbet: Biczó 
László és Horváth Margit közös munkáját. A pályázatból idézve: „Az új 
torony a tetőn bányászott terméskőből épült, s cementbe van falazva, 
oldalán csigavonalban húzódik fel az aláfalazott lépcsőzet, melyet magas 
korláttal kísér egészen a platóig, a földtől 9 méterre lévő kilátószintig, ahol 
megpihenni lehet és érdemes. Innen 7 méter magas, karcsú, gyönyörű 
kemény kerámiával burkolt toronyban vezet a csigalépcső, a második az 
igazi kilátószintre. Ezt acéloszlopokon nyugvó tető védi esőtől és naptól, s 
maga a kilátó teteje erős vaskoriáttal van bekerítve. A torony platójáról 
hatalmas körkép tárul a szemlélő elé...” Az idézett sorokból kivehető, hogy a 
terv szerint emelt torony - bár háromszor olyan magas, mint elődje -, 
anyaga és piramidális formája miatt erősen emlékeztet a korábbi János- 
kilátóra.

1995.szeptember 22-én 11 órakor volt a Tubesen az alapkő letétele. 
Az előzményekhez képest ez már óriási eredménynek volt nevezhető. 
Nehezen indult az adománygyűjtés és lassan is haladt. Hazánkban - a 
nyugati országoktól eltérően - még nem vették természetesnek a közös 
célokért vállalt áldozatot, az adakozás szelleme még nem tudott 
megtelepedni a közgondolkodásban. Az indulást követő néhány év 
nehézségei, buktatói az Alapítvány tisztségviselőinek sorozatos lemondását 
okozták. Kicserélődött az elnök, az ügyvezető, majd az irodavezető 
személye is. Kovács Szabó János titkári funkciójáról történő lemondását 
azonban a kuratórium többségi döntéssel nem fogadta el. A bizalom és 
eddigi munkájának elismerése új erőt öntött a titkárba. Megkezdődött a 
fizikai munka: az elképzelések láthatóak és kézzel foghatóak lettek. Ez már 
ösztönzőleg hatott! Az alapkőletétel után a fedezet erejéig minden évben 
tovább épült a kilátó. „Ha nem csurran, cseppen!” - és jött a sok kis 
támogató, a pénz, a segítség, az emberi munka. A rádió, a televízió 
műsoraikkal, az újságok cikkeikkel segítették a népszerűsítést, tették 
ismertté a toronyépítést. A híre immár szájról-szájra járt. Akadt olyan pécsi 
vállalkozó, aki százezer forintot utalt át, egy idős asszony harmincezer 
forinttal segített, cserébe mindketten azt kérték, hogy kilétük maradjon 
titokban.
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Tucatnyi helyi cég építőanyaggal, fuvarral, gépekkel és munkával 
támogatta a torony ügyét.

A figyelemfelkeltést különféle színes, érdekes kezdeményezések, 
programok is segítették: Megrendezésre került a Tubes Kupa tájékozódási 
túraverseny, amelynek nevezési díjait az Alapítvány részére ajánlották fel. 
1992 óta a mai napig minden ősszel megszervezik ezt az eseményt. 
Pezsgőt palackoztak Tubes néven. A száraz, fehér, minőségi italt először 
0.75 literes, majd 0.33 literes kiszerelésben is előállították. Miután a törvény 
lehetővé tette, jövedelemadójuk 1%-át évről évre többen ajánlották fel a 
Tubes Kilátó Alapítvány javára.1997. június 7-én első alkalommal fogadott 
vendégeket az új tubesi kilátótorony. A Magyar Természetbarát Szövetség 
Pécsett tartotta elnökségi ülését. Az elnökség tagjai mecseki túrájuk során 
felkeresték az új tornyot, ahol Kovács Szabó János fogadta a vendégeket. 
Baronek Jenő a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöke 
köszönetet mondott az Alapítvány titkárának a megtisztelő vendéglátásért 
és ígéretet tett, hogy a torony befejezéséhez szükséges tőlük telhető 
segítséget a természetjárók továbbra is megadják.
A Zsolnay Porcelán Manufaktúra Rt. egy 35.000 forint értékű, nagy, kézzel 
festett vázát ajánlott fel a legnagyobb összegű készpénzt adományozónak. 
1999-ben a költészet napján a Magyar Rádió Pécsi Körzeti Stúdiója versíró 
versenyt hirdetett „A Tubesért" címmel. Több, mint 50 versírótól 130 
költemény érkezett. A győztes versíró szép gondolatait az alábbiakban 
olvashatjuk:

Vallomás
Heinczinger Erika

Tizenéves fiatalként 
érkeztem meg Baranyába, 
A Mecsek-oldal varázslatos, 
titkot rejtő városába.

Bámultam a körsétányról 
Daindol, Ürög szép völgyeit, 
Távolban a Tenkest és a 
horvát Papuk vad ormait.

Utam gyakran az erdőbe, 
a hegyek közé vezetett: 
Megcsodálni a Makárt, a 
Tubest, a Babás-szerköveket.

Emlékek, vágyak, ifjúság! 
Féltön őrizlek titeket, 
Mint titkait az öreg hegy, 

S ösvényei a léptemet.

Szép vagy Tubes! S ha kilátód 
újra vidáman integet, 
Hallgatni a szél dalát és 
emlékezni, hozzád megyek.
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2000. december 30-án egy budapesti rádióamatőr klub tagjai települtek fel a 
kilátó toronyszobájába. A vezető állomás 19 különböző frekvenciájú 
rádióadását 40 kollégájuknak sikerült megfogni, 380 összeköttetés létesült, 
legmesszebb 150 km távolságból, Jugoszláviából jött visszajelzés, valamint 
egy németországi rádióamatőrrel is létrejött a kapcsolat.
Beköszöntött a XXI. század és a toronyépítés a tizedik esztendejébe lépett. 
A munkálatok nagy része elkészült, csupán finomításokra volt szükség. 
Sokakban felmerült a mihamarabbi befejezésre vonatkozó igény. Az átadás 
időpontjának kiválasztásánál több tényezőt is figyelembe kellett venni. A 
szombat a természetjárók napja, vérbeli túrázó el se tudja képzelni hegyek 
és erdők nélkül; másrészt hétvégi kikapcsolódásképpen a természetben 
zajló avatási ünnepség egy szép családi program lehet.
A kora őszi időpont azért volna ideális, mert városunk polgárainak többsége 
már visszatért nyári vakációjáról, nincs már tikkasztó hőség, de még 
dideregni sem kell. Ugyanakkor évek óta hagyományosan szeptemberben 
kerül megrendezésre a Pécsi Napok rendezvénysorozat, amelynek 
arculatába éppen beleillene a kultúrtörténeti jelentőségű esemény. Az 
alapító okiratban is szerepel, hogy az építkezés befejezése után az 
Alapítvány megszűnik, és a kilátótornyot átadják Pécs városának. Végül az 
avatóünnepség időpontját 2001. szeptember 15-én 10 órára tűzték ki.

A nem mindennapos eseményhez - mely példája a komoly társadalmi 
összefogás eredményességének -, illendő a különlegesen tervezett meghívó is, 
amelyből ezer darab készült és került szétosztásra. Kitalálója, Kovács Szabó János, 
ismét ügyelt a részletekre. A tetszetős kivitelű színes füzetecske részletes 
térképvázlatot tartalmaz a Közép-Mecsekről a Tubesre való eljutás bemutatásával, 
egyéb nevezetességekkel és jelzett turista utakkal az „idegenekre” való tekintettel. 
A szöveg vázlatosan végigköveti a torony történetét, felette a kilátó stilizált képe 
látható. Szerepel egy ritka, virágos növény fotója is: a nagy ezerjófü a Mecsek- 
hegységnek e részén honos. A meghívóban mellékletként ajándék is lapul, 2 darab 
továbbküldhető képeslapra bukkanunk a belsejében, az egyik nyáridőben, a másik 
napfényes őszön ábrázolja a János-kilátót.

2001.szeptember harmadik szombatjának reggelén ünnepélyes 
készülődés kezdődött a Tubesen. Elérkezett ugyanis a régóta várt nagy nap: 
az új János-kilátó avatásának ünnepnapja. Az 1981-ben lebontott kökilátó 
helyére épült új torony az alapkőletételtől kezdve folyamatosan épült, 
növekedett, köszönhetően a Tubes Kilátó Alapítvány tevékenységének. 
Végül, közel négy év előkészítő és hat év fizikai munka után - rengeteg 
akaraterő, kitartás, emberi munka, pénzadomány, támogatói segítség árán - 
elmondhattuk, hogy „a kilátótorony elkészült, birtokba vehetjük!"
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A párás, ködös, hideg idő és a szitáló eső ellenére kb. 200-an voltak 
tanúi városunk e jeles eseményének. Természetbarátok, lelkes turisták, 
lokálpatrióták, Pécs város vezetőségének és az építést segítő támogatóknak 
képviselői, az alapítvány alapítói, dolgozói, fiatalok és idősek, sőt Komlóról 
egy autóbusznyi kisdiák gyönyörködhetett - a feltámadó erős szél ellenére - 
a toronyban és figyelhette a színvonalas műsort. Elsőként Sólyom Katalin 
színművésznő előadásában hallgathattuk meg Lázár Ervin tanulságos 
meséjét a 365 toronyról és az emberi összefogásról, majd Pál Krisztina 
segítségével rövid visszatekintés következett a kilátó történetéről 1910-től 
napjainkig. Városunk egy polgárának, Lénárd Józsefnek gyönyörű verse 
után kerülhetett sor a János-kilátó hivatalos átadására. Kiss Károly, a Tubes 
Kilátó Alapítvány ügyvezető elnöke adta át jelképesen a tornyot dr. Újvári 
Jenőnek, Pécs város alpolgármesterének. Ezt követően Baronek Jenő, a 
Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség elnöke, illetve Bóday 
Miklós, a Mecsek Egyesület titkára kértek szót és nyújtottak át egy-egy 
emléktárgyat Kovács Szabó Jánosnak, aki időt, pénzt, fáradságot nem 
kímélve összehangolta az Alapítvány tevékenységét, és közel egy évtizedes 
munkáját áldozta a nemes cél érdekében. Az ünnepélyes átadás után 
Rozvány György költő-újságírónak, a város és a Mecsek szerelmesének 
csodálatos költeményeit hallgathattuk meg a szerző előadásában, végezetül 
pedig támogatóink hideg és meleg ebéddel, italokkal látták vendégül az 
emlékezetes nap résztvevőit.

Az alábbiakban az ünnepélyen elhangzott műsort idézzük fel azok kedvéért, 
akik habár szerettek volna, de valami miatt mégsem tudtak eljutni a 
helyszínre.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szeretettel köszöntőm Önöket a Tubes Kilátó Alapítvány nevében a 
„János-kilátó” ünnepélyes avatásán.
Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy az avatási ünnepség 
műsorvezetője lehetek (Pál Krisztina).
Elsőként, kérem fogadják szeretettel Sólyom Katalin színművésznőt 
előadásában Lázár Ervin: 365 torony című meséjét.
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Kedves Hölgyeim és Uraim!
Most szeretnék Önökkel megosztani néhány gondolatot a János-kilátó 
történetéről.
A Tubes felkeresése minden kiránduló számára fontos. Ahhoz, hogy a 
turisták zavartalanul gyönyörködhessenek a táj szépségében, kilátótornyot 
kell építeni a hegycsúcsokra.
Ezen a helyen 1910-ben a Mecsek Egyesület közadakozásból kőkilátót 
építtetett, amelyet tervezőjéről, Rauch Jánosról neveztek el János-kilátónak. 
A megvalósításban fontos szerepe volt Feszti Nándornak is.
Azóta, 71 éven keresztül számos turista kereste fel a hegycsúcsot, a kilátó 
csigavonalban felkúszó lépcsőit sokan koptatták, vaskorlátját sok kéz fogta. 
A toronyból jó időben déli irányban a horvátországi Papuk-hegység látható, 
észak-északnyugatra pedig a Badacsony, illetve a Balaton víztükre. 
Sajnálatos módon 1981-ben a szükséges felújítási munkák elvégzése 
helyett a kilátót lebontották. A kirándulók közül egyre többen hiányolták 
meglétét.
Volt egy természetjáró, aki gyakran járt ide a Tubesre, s elhatározta, hogy 
újra kilátót épít a 612 méter magas csúcson. Most már tudjuk: Kovács 
Szabó Jánosról van szó. A munka nagysága miatt segítséggel egy 
alapítványt hozott létre „Tubes Kilátó Alapítvány” néven. Az alapítók között 
találhatjuk a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságot, a Dél-Dunántúli 
Áramszolgáltató Részvénytársaságot, a Baranya Megyei Természetbarát 
Bizottságot, a Pécs Városi Sportszövetségeket, a Biomedico Többprofilú 
Szolgáltató Kft-t, és találkozhatunk Bobula András, Dudók Ilona, Gőbölös 
István, Dr. Hernády Alajos, Krémemé Bernáth Piroska, Dr. Makra Virginia, 
Kovács Szabó János nevével.

Az alapítvány létrehozása után kezdődhetett meg az igazi munka. Az új 
kilátótorony tervezésére pályázatot hirdettek, melyre 8 vázlatterv érkezett. A 
terveket készítették: Balog Farkas Csaba és Maár Zoltán, Biczó László és 
Horváth Margit, Buzás Endre, Erb Jenő és Sónyák József, Nagy János, 
Oszoli Dénes, ifj. Szilágyi Sándor. 1992.február 28-án az öttagú zsűri Biczó 
László és Horváth Margit közös tervét javasolta megépítésre. A pályázat 
elfogadása után elkészült az építési engedély benyújtására alkalmas 
tervdokumentáció. Az Alapítvány 1994. Január 25-én vehette át az építési 
engedélyt. A szakmai felügyeletet Lábady András vállalta az építés felett.
Sok-sok utánajárás, támogatók keresése, kételkedés, hit és tenniakarás, 
kérés és elutasítás után, 6 évvel ezelőtt, 1995. Szeptember 22-én 11 órakor 
került sor az alapkő letételére.
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A támogatóknak köszönhetően sikerült minden évben tovább építeni a 
kilátótornyot. Voltak megtorpanások, leállások, de mindig jelentkezett valaki, 
aki segített és a munkát folytatni lehetett.
A kilátó építése folyamán egyre többen keresték fel ezt a helyet és figyelték 
az építkezés menetét, aki tudott, akár kétkezi munkával is segített. A 
hírközlő szervek rendszeres tájékoztatást adtak, ezzel sokat tettek a további 
támogatók megnyerése érdekében.
1997. május 23-án készült el 9 méteres magasságig - az első kilátószintig - 
a torony. Ezután két évet kellett várni, míg 1999. május 20-án felmehettünk 
a 16 méter magasságban lévő második kilátószintre. Híre gyorsan terjedt, 
sok kirándulócsoport látogatta meg az országhatáron belülről és kívülről 
egyaránt. Jöttek és csodálkoztak, hogy sok kis támogató összefogásával 
ilyen gyönyörű és nagy kilátót tudtunk építeni. Mindig azt hittük, hogy már 
nem sok van vissza a befejezésig. Pedig még sok pénzre, akaraterőre, 
kitartásra, új támogatókra volt szükség: de a torony épült tovább. Közben 
egyre többen mentek fel gyönyörködni a panorámában. Cs. Tóth Péter és 
Bartal Tamás tervezett egy új, kevesebb költségbe kerülő tetőt, amit csak 
Orosz László építészmérnök felajánlásával tudott elkészíttetni anyagiak 
hiányában az Alapítvány. 2000.október 19-én sűrű ködben egy óriásdaru 
végre helyére emelte a tetőt. Azt hittük, merthogy helyén a tető, kész a 
torony! Pedig még egy év szükségeltetett ahhoz, - újabb támogatók 
felkutatása után és kemény munka árán -, hogy ma, 2001. szeptember 15- 
én sor kerülhessen az új János-kilátó ünnepélyes felavatására. A 
kilátótorony elkészült, birtokba vehetjük!
Köszönet illeti az Alapítvány működtetőit:
A kuratórium tagjait Dr. Kurucsai Csabát, Dr. Páva Zsoltot, Göbölös Istvánt 
Dr. Makra Virginiát, Kiss Károlyt. Az irodavezetőket Bernáth Piroskát és 
Kékesi Évát. A titkárt Kovács Szabó Jánost. Az építésvezetőt Lábady 
Andrást.
Köszönet a tervezőknek, az építőknek, és mindazoknak, akik segítették a 
János-kilátó felépítését!

A rövid visszatekintés után, kérem hallgassák meg városunk egy 
polgárának, Lénárd Józsefnek saját gondolatait.
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Tubes tornyának hangja

A város most halk, csöndben ébred, 
csak kirándulók zaja zenél.
Lám, a Mecseken minden fehér, 
látszik hóvirág, és a lépted.
Tubes tornyából, mely feléledt, 
messze elláthatsz, és itt a szél 
a torony hangja. Ha figyelsz, mesél, 
hagyd, hogy érintse meg lelkedet: 
Romjaiból, hogy felépültem, 
megmaradok- e egészségben?
Hisz félek, mert dél felől hallom 
ágyuk zaját, síró gyereket!
Vajon elég-e szánalom 
s látni, emlegetni az eget?

Tisztelettel felkérem Kiss Károlyt, a Tubes Kilátó Alapítvány ügyvezető 
elnökét, hogy a kuratórium nevében adja át a tornyot Pécs város 
alpolgármesterének, Dr. Újvári Jenőnek.
Dr. Újvári Jenő alpolgármester köszönetet mondott a tervezőknek, 
építtetőknek, és a tornyot megálmodó Kovács Szabó Jánosnak.

Ezt követően Baronek Jenő, a Dél-Dunántúli Regionális Természetbarát 
Szövetség elnöke, illetve Bóday Miklós, a Mecsek Egyesület titkára kértek 
szót. Mindketten köszönetet mondtak a természetjárók nevében, hogy ismét 
áll a torony, és aki erre jár, az újra elláthat a messze távolba. Kovács Szabó 
János mindkét szervezettől egy-egy emléktárgyat kapott a nemes cél 
érdekében kifejtett tevékenységéért.

Az ünnepélyes átadás után, kérem fogadják szeretettel Rozvány György 
költő-újságírót, a város és a Mecsek szerelmesét, aki saját verseit adja elő!
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A TUBESI KILÁTÓ

Vakmerő szívvel jöttem a hegyre, 
a jó levegő mostanság hiány, 
de régi vágy csalt fel a Tubesre, 
innen nézve, milyen szép a hazám, 
felemelkedve kapaszkodni a gyökerekbe, 
míg az eltévedt szem hazatalál.

Rálépni tompán a kiálló kövekre, 
s madárdalt követve menni a Misinán, 
emlékezni gyönyörű, havas telekre, 
mikor éppen harmincfokos a nyár.

Mennyi szép szerelem maradt meg bennünk, 
s mennyi kincsére vetettük rá kezünk: 
volt egyszer egy Mecseki itóka-gyár, 
s ezerjófű-teát főzött nagyanyám.

A Melegmány nincs is olyan messze, 
a mélyben megbúvik a Kantavár, 
s a Lapisnál jusson néha eszedbe, 
aki őrhelyén a közelben állt.
Helyette a felkelő nap szalutál.

Vagy, ha vadrózsa piros bogyója 
mosolyog rád, nézz vissza nevetve, 
benne virul a Mecsek, a táj.
Vidd mosolyát fel a Tubesre, 
s onnan hintsd szét az öröm sugarát, 
mintha te érnél fel elsőnek kikeletre, 
s a János-kilátón tiéd az első kézfogás.
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A MECSEKEN

Ez a város nem csak egy, 
amelyről képeket 
őriz a szem, s az emlékezetben 
nem nézi senki sem, 
miben különbözik e táj, 
csak a Mecseken időzik el csendesen, 
a Tubesen, a Misinán, 
a törpe kocsonyás tölgyeken, 
a Dömörkapunál, 
s hol már a bánya néma muzsikája 
hal el a hallgatag köveken.

A pincék dalát hallottam rég 
a Bálicson át a Mandulás felé 
zengeni, mint a buszpöfögést, 
s a Lapisnál váltottam utat 
a Farkas-forrást és a Büdöskutat 
keresve a törékeny levelek 
pallóján egyensúlyozva, 
mintha nem is hegyre, csak egy dombra 
gyalogolva mondogattam verseket.
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Áprily márciusát zengték a fák, 
rezgették az ágak a fényeket, 
s hol kibújt a hóvirág, 
vagy az avar recsegett, 
visszhang ölelte a Mecseket, 
s dallal derült kedvére a táj. 
A léniákból kitört a nevetés, 
S önmaguknak tapsoltak az utak, 
Ahogy a szél partjukhoz ért, 
és mindig voltak, akik többet mondtak, 
Mint amennyit a szavuk ért. 
Méltóságban nőtt meg e város 
alig fél évszázad alatt, 
hagyva ugyan vak ábrándokat, 
de az emlék el sose hagy, 
míg látom a panelház ablakából 
égre nevetni a tornyokat.
Akkor látom csak, milyen nagy 
ez a hegy, s hogy hullanak az álmok 
sűrű zuhatagban, 
mint az őszi levelek, 
betakarják az egész Mecseket, 
a lábnyomokat, éjt és holdat, 
s csak az emlékek fénylenek.

Végezetül, a Tubes Kilátó Alapítvány kuratóriumának nevében tisztelettel 
meghívom kedves vendégeinket a támogatóink által felajánlott ételek és 
italok elfogyasztására.
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kz. ünnepség színvonalas lebonyolításáért dolgoztak:

Szervező:
Fő szervező:
A meghívót tervezte:
A meghívót nyomtatta:
Az emléklapot készítette:
Az emléklapot festette: 
A műsorban fellépett:

A kilátótornyot átadta:
A kilátótornyot átvette:
A műsort vezette, az ismertetőt írta:

Tubes Kilátó Alapítvány 
Kovács Szabó János 
Kovács Szabó János 
Reproflex Nyomda Kft. 
Storo Reklámműhely 
Gyimesi Éva 
Sólyom Katalin, 
Rozvány György, 
Lénárd József
Kiss Károly 
dr. Újvári Jenő 
Pál Krisztina

Hangosítást végezték: Benczes Gábor,
Vecsernyés Gyula,
Jillek Rita

Támogatók: Pepsi-Cola/Fáü Rt. Pécsi Sörfőzde Rt. Biomedico Kft. 
Cross Trans EV. Pannonia Cézár Kft, Tubes Pezsgő

Az ünnepség színvonalas lebonyolításában még résztvettek:
Benedek Tímea 
Csepeli Zoltánné 
Gergely Tibor 
Gergő Attila 
Dr. Iványi Ildikó

Kondi Gyula 
Krassói Edit
Krémer Ferenc 
Kutas László
Nagy János

Nyers Csaba 
Richter Gusztáv 
Richter Miklós 
Ripp Tibor 
Zamecsnik Ildikó

A torony oldalára, esőbeállóiba több emléktábla is felkerült. Egyrészt azok 
részére, akiknek segítsége, támogatása nélkül nem készülhetett volna el az 
új kilátó. Nehéz lenne felsorolni mindazokat a személyeket és társaságokat, 
akik részt vállaltak a megvalósításban, ezért a gránittáblákon csak a 
legtöbbet adókról szól a megemlékező felirat. Ez persze nem kisebbíti a 
többieknek kijáró tiszteletet sem, sőt! Azt hiszem, igazán az olyan 
embereket illeti köszönet, akiknek maguknak is kevés van, mégis 
adakoznak belőle! Másrészt néhai nagy természetjárók lelkes hozzátartozói, 
barátai, turistatársai készíttettek emléktáblákat, mert példaértékű 
tevékenységükkel érdemesnek találtattak arra, hogy nevük fennmaradjon az 
utókor számára.
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A csodálatos hegyekkel körülvett Tubes csúcsáról szép időben még a 
balatoni hegyek is láthatók. Körbenézve Újmecsekalja, Kertváros, Meszes 
képe tárul föl előttünk. Még látható a szénbányászat emlékeként az új és a 
régi István-akna, a Széchenyi-akna. Árpádtető cseréptetös házait az erdő 
zöldje veszi körül. Keletre magasodik a Mecsek legmagasabb csúcsa, a 
Zengő, tőle balra a Hármashegy, középső csúcsán fénylő gömbbel. A 
távolban a komlói panelházak, Magyarszék és Abaliget temploma látható. 
Alattuk a Sóshegy cseréppel fedett, római őrtoronyra emlékeztető 
kilátótornyát találjuk. Szabad szemmel is láthatjuk a Jakab-hegyen a 
kolostor kápolna kis tornyát. A Pécsi-tó, a Pellérdi halastavak, a 
Malomvölgyi tavak víztükre teszi látványossá a panorámát.
Az idelátogatók a torony aljában vágott fülkékben hátizsákjukat lerakhatják, 
esőtől, naptól védve megpihenhetnek. A csoportban érkezők az emeleti 
pihenőszoba kulcsát megkaphatják, ott csomagjaikat, felesleges ruháikat 
elhelyezhetik, míg a Mecseken vagy a városban nagyobb sétát tehetnek. A 
szoba hófehérre meszelt tiszta, körben fekvésre is alkalmas széles padokkal 
és kis asztalokkal van berendezve, padlója piros tégla. Alkalmassá van téve 
huzamosabb ottlétre, még télidöben is, mert a földszinten lévő villamos 
állomástól világításra és fűtésre áram vezettetett be. A kilátó illik a tájba, 
szép, és használatáért fizetni nem kell.
A torony előtti tisztáson köböl megépített tűzrakó, szalonnasütö helyek 
vannak rönkfából kivágott ülőkékkel körülvéve. A torony földmérési alappont 
is, csúcsa vetülete a földszint padlójában vassal megjelölt, ettől pontosan 
10-10 méterre észak, kelet és dél irányban segédpontok rögzítettek. Az új 
torony a természetjárók büszkesége, a Mecsek dísze lett, idézi a régi torony 
tisztán kőből épült kedves formáját, de jóval többet szolgál a természet 
kedvelőinek.

Az eredeti kilátó nevét tervezőjéről, Rauch János műszaki főtanácsosról, a 
Mecsek Egyesület alelnökéröl kapta 1918-ban. Az új tornyot ma is János- 
kilátónak hívják, de mi ezt a nevet az újjászületett Mecsek Egyesület 
titkárával, Kovács Szabó Jánossal hozzuk összefüggésbe. Akik végigéltük 
az építkezés hosszú éveit, láttuk sikereit és kudarcait, lelkesedését, 
küszködését, erőfeszítéseit, fáradhatatlan szervező- és kétkezi munkáját, 
kitartását és hitét, úgy érezzük: az ö nevét viseli a kilátó. Mert ö volt az, aki 
megálmodta, és megvalósulásáért 20 évet áldozott az életéből. Jól tükrözi 
ezt az érzést Baumann József négysorosa, amelyet az avatás előtti estén 
tűzött meglepetésként a toronyszoba faajtajára:
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Köszönjük JÁNOS, hogy itt állunk, 
Innen a távoli messzeségbe látunk. 
Kitartó munkádért nagyon szeretünk, 
Téged, János, sohasem feledünk!

Barátaid
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De Runuaoi Ceuta Dr.
A Tübes Kilátó ALipítvnr^ tAtsdnókci.



Kiss Károly Tubes Kilátó Alapítvány Kovács Szabó János
, ügyvezető elnöke átadja 

Dr. Újvári Jenő Pécs alpolgármesterének a 
kilátót és a kilátó emléklapját

Baronek Jenő és Bóday Miklós megköszöni Kovács Szabó Jánosnak a 
több éven keresztül végzett munkát és átadják neki az emlékplakettet



Sólyom Katalin színművésznő 
előadása

Dr. Újvári Jenő Pécs város alpolgármestere 
köszönti a jelenlévőket



Átadási ünnepély közönsége

Átadási ünnepély közönsége



A bányászat kialakulása és fejlődése a Mecsekben

írta: Mendly Lajos

A Mecsek hegység rövid földtani ismertetése

B iztonsággal állíthatjuk, hogy Délkelet-Dunántúl hazánk
legváltozatosabb földtani felépítésű régiója. Az őskortól

' ' napjainkig itt létrejött változatos, időszakosan folytatott kis volumenű
érc- és ásványbányászat, valamint a több mint 200 éves múltra 
visszatekintő liász korú fekete kőszénbányászati és a 43 év alatt teljes 
ciklust befutott permbeli (földtani ókor utolsó szakasza) uránbányászati 
koncentráció hűen tükrözi a földtani alapok és a bányászat kapcsolatát. 
A térség páratlan földtani gazdagságát a felszínen a Mecsek hegység 
vonulata képviseli és előtereinek harmonikus dombvidéke rejti Szigetvártól a 
Geresdi dombságon át a Dunáig. A közel 70 km hosszú területen a földtani 
ókor több százmillió éves kristályos kőzeteitől a jelenkor patakjainak 
üledékéig már csaknem valamennyi földtani kor képződményei ismertek. 
A szorosabb értelemben vett Mecsek hegység felszínén, a 
Nyugatszenterzsébet és Ófalu közötti 50 km-es szakaszon belül a földtani 
középkornak (mezozoikum) a hegység jellegét megadó rétegei 
uralkodnak.
A hegység kristályos aljzatát képviselő gránit Nyugatszenterzsébet - 
Nagyváty környékén látható. A granitoid aljzaton települő üledékes permi 
formációk sorozata, magába foglalva az ókor hegyképzö (variszkuszi) 
mozgásait követően feltört alsópermi riolitot és a felsöpermi - több szintben 
is uránhordozó és réz tartalmú - rétegeket, az alsótriászig követhető a 
felszínen.
A triász folyamatos rétegsora uralja a felszínt a Misina - Tubes - Vágot- 
puszta vonalig. A triász kezdő ciklusa a folyóvízi konglomerátumtól a 
tengeri eredetű mészkőig terjed. A törmelékes és vegyi eredetű - szárazföldi 
és tengeri - rétegek határának övében réztartalmú szint és ezt követően 
anhidrit és gipsz tartalmú formáció fejlődött ki. A magasabb rétegtani 
szintben képződött vastagréteges mészkő a Misina felszíni tömegének 
karsztosodott, töbrösödött és nevezetes barlangoknak is teret adó 
kőzete.
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A réz, azurit és malachit másodlagos ásványok formájában, egyes 
helyeken a mészkő törései mentén újra megjelenik. A triász mészkőben az 
urán pontszerű előfordulása ismert.
A triász második ciklusa már átvezet a jurába, ahol mélytengeri 
kovagumós mészkő kicsapódásával teljesedik ki.
A ciklus kezdő szakaszának sík tengerparti üledékei között halmozódott 
fel a mecseki kőszén formáció anyaga. A kor élővilágából a gazdag 
növényzet mellett a dinoszauruszok és a mamut nyoma is felszínre került. 
A tengeri élővilág látványos képviselői az ammoniták.
A jurából átvezető kréta korú tengeri mészkőképződést a Mecsek 
hegységre és környezetére is kiterjedő, alsókréta korú alkáli vulkanizmus 
szakítja meg. Ez a vulkanizmus a régió földtani történetének talán 
legjelentősebb szerkezetalakító mozgásait - ausztriai fázis - vezette be. 
Kőzetei, a tömeges kelet-mecseki felszíni előfordulásokon túl, a Mecsek 
egész területén felismerhetők. A Nyugati Mecsek perm és triász rétegeibe 
nyomulva, valamint a széntelepes íjászban, főleg teléres formában 
találhatók. A vulkáni működéssel kapcsolatban csekély vasércképződés 
volt.
A neogénben (újharmadkor) szigethegységgé váló Mecsekben a kedvező 
ősföldrajzi és éghajlati körülmények hatására barnakőszén képződés is 
történt. Alkalmas geokémiai körülmények között az alaphegységböl 
származó urán áthalmozódása és újbóli koncentrálódása is megtörtént.
Fentiekből következik, hogy közvetlenül, vagy közvetve hasznosítható 
kőzeteket, ásványokat, kezdetben gyűjtögetésre, később bányászatra 
érdemes nyersanyagokat találhattak elődeink a Mecsekben és környékén.

Gyűjtögetés és bányászat a honfoglalás előtti Mecsekben

A bányászati tevékenység nyomai, vagy erre közvetlenül utaló leletek a 
Mecsek környékének őskori, de római kori forrásanyagában sem gyakoriak.
Az új kőkor előtti időből semmilyen ásványi eredetű anyag gyűjtése, 
kitermelése, felhasználása nem ismert, ekkor csak a szerszámkészítésre 
alkalmas köveket, elsősorban a kovát gyűjtögették, ez előzhette meg a 
bányászatot.
Az új kőkorból a zengövárkonyi telep és temető leletanyagában talált 
jelentős mennyiségű, - az úgynevezett lengyeli kultúra emlékanyagához 
tartozó - pattintott kőeszköz az első emlékünk. Az eszközök kisebb 
hányada obszidián, melynek lelőhelye - korszerű összehasonlító 
vizsgálattal bizonyítottan - a Zempléni hegység északi része.
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A talált eszközök jelentősebb része kova, melyeknek azonosítása még 
nem történt meg. Lehetnek helyi - Magyaregregy környéki, - vagy dél
dunántúli gyűjtögetés, kifejtés termékei. A korai ércbányászatra utalnak a 
lengyeli kultúra (i.e. III. évezred első fele) anyagában előkerült réz 
ékszerek. A Zengövárkonyban, Villánykövesden és Lánycsókon előkerült 
késő neolitikus és rézkori ékszerek - más célra még nem használták ekkor 
a rezet - nyersanyaga - részben termésréz, részben oxidos, vagy 
karbonátos ércek: kuprit, malachit, azurit - a Mecsek hegységből 
származhat. Itt egyedüli lelőhelyként a Kozári kőbánya, Árpádtető 
környéke jöhet számításba. A rézleletek és az ércminták színképelemzése 
nem adott egyértelmű választ, de ki sem zárta a lehetőséget.
Egy nyersanyagnak gazdaságföldtani értékét mindig a felhasználhatóság 
foka és mértéke szabja meg. A pusztakisfalui hematitot már a 
prehisztorikus zengövárkonyi ember is felhasználta, igaz, nem vas 
kinyerésére, hanem edényeinek piros festésére. A hematit 
cseresznyepiros színe megragadta az ősember fantáziáját, és így a 
kerámiai iparának lett festékanyaga.
Hosszú idő telt el, amíg a mecseki vasérc előfordulásokat a vas 
szempontjából vették figyelembe.
Az őskori fémművesség kezdete közvetlenül kapcsolódott a különös 
színű kövek, a termésréz, malachit és azurit gyűjtögetéséhez. Az élénk 
színű, manuálisan könnyen kiválogatható ércből minimális, de néhány 
gyöngy, illetve ékszer készítéséhez elegendő fémet olvasztottak a mecseki 
nem túl gazdag lelőhely anyagából az újkökor és rézkor idején.
A helyi feldolgozás szempontjából jelentősek a Lánycsókon feltárt bolerázi 
gödrökben talált öntőtégely, öntőkanál töredékek.
A korai bronzkortól az ércbányászat és a fémművesség különvált, mert 
a fémek iránti keresletet a kisebb érdeletek nem elégítették ki. A felszín
közeli oxidos és karbonátos ércelőfordulásokat és a termésrezet a rézkor 
évszázadaiban már lebányászták. Az Alpok, a Kárpátok és az Észak- 
Balkán dús lelőhelyein a bányászati-kohászati munkamegosztás keretében 
előállított kész bronzot öntölepények - ingotok - formájában hozták 
forgalomba. A réz-arzén, réz-ón, réz-antimon ötvözetek közül az 
arzénbronz - a korai bronzkor jellegzetes anyaga - felhasználását a Zók - 
Várhegyen feltárt öntőtégelyek és öntőformák bizonyítják a Dél- 
Dunántúlon. Bizonyos, hogy sem ezek, sem a bronzkor későbbi leleteinek 
nyersanyagai nem helyi ércforrás termékei.
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Az eddigiekkel ellentétben azonban a fémmegmunkálás későbbi 
időszakában, a vaskorban (i.e. Vlll.-I. sz.) a helyi vasérclelőhelyeket 
kihasználták elődeink, bár ezekre nézve közvetlen forrásként csak az Árpád
kori okleveles anyag szolgál.
A Zengő és Magyaregregy körzetében a kelta, a római és az Árpád-kori 
kovácsok módszereivel - a kelta kovácsok még a viszonylag gyenge 
minőségű és kis mennyiségű gyepvasércet is hasznosították - jól 
hasznosítható vasércek voltak találhatók, azonban régészetileg hiteles 
kelta-kori kohómaradvány eddig még nem ismert a Mecsek körzetéből. 
Feltételezhető, hogy a mecseki vasérc és gyepvasérc előfordulásokat 
felfedezték és kitermelték a kelta korszakban (i.e. Ill.-I. század) és ez a 
tevékenység tovább szolgálta a helyi igények kielégítését, illetve az importált 
nyersanyag kiegészítését a római hódítás korában.
A római hódítások kora idején a területünkre lokalizálható 
nemesfémbányák és vasérckitermelés mellett a szobrászatot és építészetet 
kiszolgáló kőbányászat lehetett jelentős.
A kőbányászatot bizonyítja a területünkön feltárt római korú épületek és 
temetők kőanyaga.
Bár római korú kőbánya ma igazolható maradványát nem ismerjük, 
nyilvánvalóan az építkezésekhez felhasználták a mecseki és a 
nagyharsányi mészkövet és a Jakab-hegyi vörös homokkövet. A 
sírkövek anyaga nagyrészt helyi eredetű mészkő, a márvány viszonylag 
ritka, nyilvánvalóan nem a Siklós melletti bánya terméke, hanem import árú.
A római kori Pannónia gazdasági életében bányászati jellegű munkához 
kapcsolódó tevékenységek voltak:
• A tégla és edénykészítés, amely kisebb-nagyobb agyagkitermelést 

igényelt. Alkalmi volt, nem üzemszerű és nem jellegzetes.
• Építészet, kőszobrászat és kőfaragás. Alapanyaga főleg mészkő, 

kisebb részben homokkő és márvány. A Jakab-hegy, a Mecsek egy része 
és Geresd körzete (gránit) mellett Nagyharsány és Siklós környéke jöhet 
számításba, bár azonosítható római kőfejtőt nem ismerünk.

• Üvegedények készítése. Nem feltétlen bizonyítják a helyi kitermelést és 
gyártást a helyi üveghomok előfordulások. A római korú üvegek többsége 
észak-itáliai és Rajna-vidéki tömegárú, ami a helyi gyártás feltételezése 
ellen szól.
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‘ • Fémtárgyak készítése. A területen nemesfémbánya nem működött, a 
Mons Ferreus - Vashegy - római eredetét semmi sem bizonyítja. A 
vasbányászat és - kohászat valószínűsíthető a helyi igények 
kielégítésére, de az eszközök jelentős része a Noricumból, illetve 
kereskedelem útján került a területre.

Mecseki vasércbányászat a honfoglalástól az 1950-es évekig

Dél-Dunántúlon egyetlen római helynév folytonossága sem bizonyított, nem 
valószínű a Zengő - Mons Ferreus - latin nevének eredete sem. 
Valószínűbb, hogy a késő népvándorlás korában a Zengő környéki vasércet 
hasznosító avar és szláv lakosok által használt nevet vették át - a Vasason, 
Pécsváradon és Zengövárkonyban talált bányászokkal, fémművesekkel 
együtt - és fordították a középkori írásbeliség latin nyelvére.
Első történeti forrásunk a pécsváradi bencés apátság alapítólevele és 
Szent István királyunk nagyobbik legendája, a „Legenda Maior”, amely 
említi a mecseki Mons Ferreust, az alapítólevél pedig a húsz vasbányászt is, 
akik a király adományaként jutottak az apátság tulajdonába. (A húsz fő 
jelentőségét a későbbi létszámok ismeretében tudjuk majd értékelni.) Az 
1015-ben kelt alapítólevél és az 1158-ban készült átirata is - vérzivataros 
történelmünk folyományaként - XIII. század eleji hamisítvány, mégis értékes 
dokumentuma a mecseki vasércbányászatnak.
Történelmünk 1526 előtti szakaszából közvetett adataink a mecseki 
ércbányászatról:
Janus Pannonius pécsi püspök a pécsváradi bencés rend régi és a Garai 
család friss példáján felbuzdulva királyi adományt - bányászati 
jogosítványt - szerzett 1464-ben a püspökség valamennyi birtokára. 
Mátyás király adománylevele kifejezetten hivatkozik a pécsváradi apátság 
ércbányászati jogosítványára, ez nem csak azt bizonyítja, hogy az 
alapítólevelet hivatalosnak fogadta el, hanem azt is, hogy a XIII. század 
elején jelzett ércbányászat még a XV. században is működött.
A pécsváradi bencés apátság és a pécsi püspökség számára adott 
bányászati jogosítványok - a Mecsek hegység érceinek kutatása és 
kihasználása - teljes egészben egyházi kézbe kerültek.
Fenti adományozások tényén kívül a Mohács előtti időszakból nincs - de a 
török megszállás alatti időkből sincs - egyéb bizonyítékunk.
A mecseki ércbányászatra vonatkozóan a XVIII. századtól számos 
dokumentum és kísérlet ismert, melyek váltakozó erővel az 1950-es évek 
közepéig kísérhetők figyelemmel.
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A Zengő délkeleti előterében, Zengővárkony határának egy vízmosta 
völgyében jutott a felszínre az ősi vasércbányászat tárgya, a barnavasérc, - 
limonit - a földtani és morfológiai, valamint a mikroszkopikus vizsgálatok 
alapján is organikus maradványok halmaza, biogén képződmény.
Ezen érckibúvásoktól kb. másfél kilométerre, Pusztakisfalu délkeleti szélén 
vörösvasérc - hematit - bukkan a felszínre kvarckristályok szövedékéből. 
Erre a vörösvasérc előfordulásra telepítette bányáját, építette fel kis 
érckohóját, bucakemencéjét két élelmes pécsváradi polgár, a 
kezdeményező Decker Fülöp pécsváradi iskolamester és a finanszírozó 
Hasenhendel Simon.
Vállalkozásukat 1781-ben indították, komplexitásra törekedve az 
ércbányászat, kohászat és vasgyártás mellett 1782-ben kőszénbányát, sőt 
sóbányát is nyitottak. Merész vállalkozásukkal megalapozták Vasason 
Magyarország harmadik, az 1980-as évek végéig sikeresen üzemelő 
szénbányáját. A két pécsváradi polgár kezdeményezése beleillett a kor 
általános fejlődésének irányába. Mária Terézia és II. József 
kezdeményezései az ipar, kereskedelem és a bányászat korszerűsítését 
kívánták szolgálni, hogy a Monarchia behozza a fejlettebb nyugati 
államokkal szembeni lemaradását az ipar és a technika terén.
Mivel az iparfejlesztés szándékához a bécsi udvar és illetékes 
kormányszervei nem nyújtottak támogatást az anyagi, társadalmi és 
rendi akadályokkal szemben, sok vállalkozás, így a vasasi kezdeményezés 
is tönkrement.
A vállalkozás tönkremenetelének elemzése a tőkeszegénység mellett a 
vasérc fémszegénységére irányította a figyelmet. A pusztakisfalui 
vasérccel végzett kísérletek a Selmecbányái kémlőhivatalban vegyes 
eredménnyel zárultak. Az első és másodrendű minőségű ércek mázsánként 
62, illetve 42 font vasat, míg a harmadrendűek 16 fontnyit tartalmaztak. 
A meglepően jó eredmények mellett sajnos az is tény volt, hogy a vasérc 
jelentősebb része a gyenge minőségi kategóriába tartozott.
A természeti adottság mellett polgári jogállásuk nem tette lehetővé 
jobbágyi, robotos munkaerő alkalmazását. Az alapítványi uradalom nem 
biztosított részükre jobbágyi munkát, készpénzük fogytán, biztosíték 
hiányában hitelhez sem jutottak, így adósságuk 6000 forintra emelkedett.
Mivel a bányaterületet bérelték, a pusztakisfalui vasércbánya, a kohómű 
és a vasasi köszénbánya is a tulajdonos, azaz ekkor már a pesti Pázmány 
Péter Tudományegyetem Pécsváradi Alapítványi Uradalom birtokába 
jutott.
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A pécsváradi vállalkozással szinte egy időben a bonyhádi orvos, Krehó 
György váraljai vasérckutatásra áldozott annyit, hogy ö is csődbe jutott. 
Grabarics Lázár a pécsváradi uradalom jószágkormányzója a vállalkozók 
bukása után tervet készített a pusztakisfalui vasérc-, egyben a vasasi 
köszénbányászat további - kisebb kapacitású - üzemeltetésére, 
fejlesztésére, saját és a környező vidék vasszerszámainak olcsó előállítása 
érdekében.
Az uradalom tiszta jövedelme kőszénből, ércbányászatból és 
vasgyártásból 1793/94-ben csak 606 forint volt és a század utolsó 
évtizedében sem emelkedett 1200 forint fölé. A bányaművelés súlypontja a 
kőszén felé tolódott, végül a jószágkormányzóság a pusztakisfalui 
ércbányászatot a Helytartótanács javaslata alapján be is szüntette.
A Mecsek hegység természeti kincseinek feltárásában új korszak kezdődött 
a kincstári bányaigazgatóság 1807. évi megalapításával és Peter Johan 
Maria von Berks Pécsre történt kinevezésével. Bár Berks Péter a mecseki 
szénmedence, elsősorban a vasasi kőszén bányászat fellendítésére került 
Pécsre, minden fajta ásványbányászati lehetőséget is figyelemmel 
kísért. Már működése első hónapjaiban is foglalkozott a környék 
lakosságának jólétét elősegítő mecseki vasércbányászattal.
Az akkori közlekedési állapotok mellett különösen fontosnak ítélte, hogy a jó 
kőszén mellé a korszerű gazdasági élet nélkülözhetetlen elemeként jó 
vasércet is szerezzen a térségben, erre a Helytartótanács is ismételten 
felhívta a kincstári bányaigazgató figyelmét.
• Először természetesen a pusztakisfalui vasérc előfordulás érdekelte, 

ezért a régi táró egy összement vágatát és egy ott talált beomlott aknát 
- amelyben Hasenhendel nyolc öl mélyen 20-30 font vasat jelzett 
mázsánként - újranyittatott. A vett vasköminták az olvasztópróbánál 
nem mutattak vastartalmat, igaz közbejött akadályok miatt a jelzett 
nyolc öl helyett a mintákat csak két és fél öl mélységből vették. A 
korábbi előfordulások helyén vett mintákból megállapította, hogy a 
vaskövek tengeri eredetű zárványokat tartalmaznak, amiből arra 
következtetett, hogy az előfordulás másodlagos, egykor gazdagabb 
ércek bomlásának terméke.

• Eredmény nélkül zárultak a Pécsvárad határában folyt vizsgálatok is a 
régi vasércbányászat nyomán, a falútól nyugatra emelkedő Aranyhegy - 
Goldberg - vizsgálata során pedig vasoxiddal színezett homokkövet 
találtak.

• Kutatott Vasason is, melynek nevét a vasérc előfordulás határozta meg. 
A község nevének legrégebbi írásos emléke 1270-ből való.
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A XIV. században váltotta fel a Mons Ferreus nevet magyar fordítása, a 
„Vashegy". Az 1782-től működő vasasi kőszén táró- és 
aknaművelésének számos földtani adatát megismerve geológiai 
bejárást is végzett; régi kutatómunkák nyomára bukkant a vasasi 
fövölgytől délre. A völgytől északra eső területen talált ércréteg a 
kőszénhez hasonlóan, illetve a szénrétegeket kísérve bukkant a 
felszínre.

A déli- és keleti Mecsek átkutatása után a kincstári bányakormányzat a 
vasasi vasérckutatás teljes felhagyását és a pusztakisfalui ércbányászat 
kisüzemi, két bányásszal és két robotos munkaerővel (!) való folytatását 
javasolta. A vasércbányászat szorgalmazása az 1820-1840-es évek 
közepéig alábbhagyott
A XIX. század első felében a kohó és vasipar fejlődését még mindig a rossz 
közlekedési viszonyok gátolták. A Dunagőzhajózási Társaság (DGT) 
gőzhajói ugyan már 1836 óta menetrend szerint közlekedtek, de Pécs város 
kb. 60.000 mázsa vasigényének kielégítését - a Dunán Váctól Mohácsig 
hajóval, onnan fuvarosokkal Pécsre - a Duna jegének felengedése és az 
útak kiszáradása határozta meg, a kereskedők néha októbertől áprilisig 
vártak a megrendelt árú leszállítására.
1843-ban Madarász András, a Gömör megyei csetnekvölgyi „Concordia 
Vasgyári Társulat" egyik igazgatója Pécsett vasgyárvállalkozásba 
kezdett, a „Concordia” féltermékeit kívánta a pécsi liászkőszén segítségével 
finomítani a gömöri kényszerítő fahiány miatt. A borsodi barnakőszén - a 
kísérletek alapján - nem volt alkalmas a vasfinomítás céljára. Madarász 
tudott a pécsi és zengöaljai vaskő előfordulásokról és az ércbányaművelés 
Mecsek hegységbeli múltjáról, így tervbe vette, hogy a mecseki vasérc 
birtokában teljesen függetlenítheti pécsi vasgyárvállalatát.
A Madarász által alapított Csetnek-Pécsi-Vasgyár Vállalat elégedett volt a 
kezdeti sikerekkel, tűzálló köveket, jó minőségű öntőhomokot és a 
vasolvasztásnál „Zuschlag”-ként adagolható mészkövet is találtak, 
megfelelő fazekasagyagból tűzálló téglákat készítettek a láng- és 
forrasztókemencékhez. A vállalat nem becsülte túl az előfordulások értékét, 
de a további kutatásoktól a minőség mellett a mennyiség javulását is 
remélte.
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A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1845-ben Pécsett rendezett 
vándorgyűlésén a Mecsek hegység térségében gyűjtött vasércmintáit a 
következő szavakkal mutatta be Madarász András: „Mit lehetne tehát még 
a vasgyárra nézve... kívánni a bőkezű természettől, hogy lehessen 
mondani : mindent együtt találunk ... még vaskövet is.” 1846-ban a 
pécsi vasgyár bejelentette, hogy rövidesen vas síneket küld Pestre és a 
köszénbányákat is vasúttal köti össze.
Kossuth Lajos a Védegylet igazgatója és a Gyáralapító Társaság aktív 
tagja, a hazai iparosítás eszméjének lelkes híve is jónak találta a pécsi 
vasgyárvállalkozást. Véleménye szerint a pesti - Schlick és Knutzen - és a 
budai - Ganz - üzemek csak a közvetlen, helyi szükségletek kielégítését 
szolgálhatják, nagyobb volumenű vasgyártásnak nincs Pesten helye. 
Madarász nagyszabású vasgyártási terve a pécsi kőszén és koksz magas 
kéntartalma miatt bukott meg. A liaszköszénnek és a belőle készült 
koksznak a vasfinomító eljárásoknál megengedettnél magasabb 
kéntartalma miatt a Vasgyárvállalat és a prinoli vasgyár finomított 
vastermékei „hőtöretűek” (rotbrüchig) lettek. Mire Madarászék rájöttek, 
hogy a pécsi kőszénnel csak „vasabrincsot és vasbádogot” gyárthatnak, 
a vállalat már nem rendelkezett a termékváltáshoz szükséges tökével. A 
Madarász-féle vasgyár vállalat mecseki vasércbányászata nem ismert 
számunkra, a szabadságharc utáni időben azonban ismét találkozunk a 
mecseki vasérckutatással.
A bányakincstár 1854-56 között kb. 1100 mázsa vasércet termeltetett 
egy meg nem nevezett pécsi kincstári birtokra telepített ércbánya táróiból, 
ahol a termelt érc mázsánként 10-30 fontnyi vasat tartalmazott, melynek ára 
a bányánál mázsánként 4 konvenciós krajcár volt.
Az 1850-es években több vasérckutató is működött a Mecsek vidékén:
• Az 1852-1853-ban a mecseki szénmedencében vásárló helyett 

bányavállalkozóként megjelent DGT-t is megérintette a közhangulat. 
Működése első két évtizedében szabadkutatási területet szerzett 
Jánosi és Pusztakisfalu területén. A Jánosinál végzett próbafúrások 
csak vasban szegény kőzeteket, a pusztakisfalui kutatások gazdagabb 
vasércet jeleztek. A DGT kutatásairól vezetett feljegyzések szerint a 
vaskövek Pécs vidéki bányatelkein a köszénformáció palái között, a 
széntelepek közelében részben összefüggő telepekben, másrészt elszórt 
lencsékben és muglyákban fordultak elő. Az érctelepülések a 
széntelepeket egyenként követték, csapásirányban nagyobb 
kiterjedésben, részben tömör, részben homokos agyagvasércként, 
spherosideritként.
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• A homokos féleségek egy részét kénes vasérc, a pirít jellemezte. Az 
érctelepek 0,5-10 coll (1.5-26 cm) vastagságban fordultak elő.
A pécsbányai széntelepes rétegek 25 vasércmintáját a bécsi császári és 
királyi geológiai intézet elemezte. 1845-ben a szabolcsi bányák 17 
mintáját a bécsi állami pénzverde próbahivatala vizsgálta, 1856-ban a 
leobeni bányászakadémia laboratóriuma 33 vasasi, 1857-ben a bécsi 
birodalmi geológiai intézet 15, ismét pécsbányai ércrögöt analizált. Az 
ércdúsabb vaskövek természetes állapotban 48%-os, pörkölve 59%- 
os ércet mutattak, ami mecseki viszonylatban elég magas hasznos 
vastartalomra utalt.
A DGT Marcus Vincenz Lipold osztrák geológust bízta meg az 
ércpróbák értékelésével és hasznosítási jelentés összeállításával, aki 
nem mutatott távlatot e téren. A Társaság eredeti profilja - a hajózás, 
hajógyártás, kőszénbányászat és vasúti érdekeltség - jövedelmezőbb 
üzletet jelentett a DGT számára, 1873-ban fel is adta vasércre 
bejegyzett kutatási területeit. Pécsi bányavállalata ugyan létesített és 
üzemeltetett - javítóműhelyeivel egybekötve - kisebb vasöntödét, de ez 
csak saját bányavállalatának szükségleteit elégítette ki.

• Nem jutott komolyabb eredményre a mecseki ércbányászat terén 
Riegel Antal, a tehetséges, szorgalmas és rugalmas gazdasági érzékkel 
megáldott bányavállalkozó sem. Vasérckutatásai színhelyéül Pécs és 
Szabolcs érintkező határsávját választotta Szabolcs falutól É-ra, az 
akkori „Széki országút” két oldalán, ahol akkor az „Alexander-akna” 
és Riegel saját György bányája működött.
Az érctelep meghatározásánál figyelembe vette a DGT András aknáját is, 
amely a vasérccel párhozamosan futó szénréteget a napszinttől 11 m 
mélységben harántolta. Ugyanez a réteg a György aknában 83,38 m-nél, 
az Alexander aknában 41,58 m-ben volt található. A széntelepes 
formációt közel 1 km szélességben átkutatta, adatokat gyűjtött az 
Alexander aknától György bánya felé kihajtott kb. 190 m hosszú 
keresztvágatból, figyelembe vette az Alexander aknától É-ra lévő 
vízmosásban észlelt természetes feltárást.
Riegel tehát minden rendelkezésre álló eszközzel tisztázni akarta a Pécs 
környéki vasérc előfordulást. A pécsbányai és szabolcsi érceket a 
„vaspát”-ok közé sorolta. A vasérc kivétel nélkül szénsavas vasoxid, 
benne a vaspátkristályok halmaza keveredik kevés szilikáttal.
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Az ércek struktúrája alapján a Pécs környéki vasérc röviden: 
spherosiderit, amely a szenet hordó produktív rétegben gömbölyű, vagy 
elipszoid érctömeg alakjában, belül töményebb vastartalmú anyaggal, 
kívül kevesebb vasat tartalmazó kéreggel fordul elő, néhány col és több 
láb nagyság között ingadozva. Megemlíti, hogy az egyik vasasi aknából 
17 öl mélységből 6 német mázsás (kereken 3,36 q) spherosideritet is 
hoztak fel (1 német mázsa 56 kg, a q = 100 kg). A Pécs környéki 
vaskövek vastartalma 8,5 - 36 % között mozgott. Riegelt a DGT 
rövidesen kiszorította a Pécs vidéki szénsávról.

• Thiess Henrik és Drasche Henrik bányavállalkozók is foglalkoztak 
mecseki vasérckutatással és bányászattal, de Madarász Andrásnál és 
Riegel Antalnál kevesebb érdemet szereztek e téren. Thiess Pécs, 
Szabolcs és Vasas határában is igyekezett kőszenet termelni, de 
vasércbányájában is foglalkoztatott két bányamunkást (Janus P. 
bányász létszáma), ilyen munkásállomány mellett kb. évi 1000 mázsa 
(560q) vasércet termelt.
Ugyancsak két munkással dolgoztatott Drasche Henrik is Somogy 
község területén lévő ércbányájában. Bányája érdekessége, hogy benne 
már gőzgépet is alkalmazott. Mindkettőjük Pécs környéki bányászatának 
ugyanaz lett a sorsa, mint Riegelnek a DGT terjeszkedése miatt: el 
kellett hagyniuk a dél-mecseki bányavidéket. Drasche Henrik az észak
dunántúli barnakőszén medencébe húzódott vissza, 
vasércbányászatának csak emléke maradt.

A vasércbányászat és feldolgozás helyi nehézségein kívül a világ 
vastermelésének hatalmas fejlődése és a közlekedés/szállítás lehetősége 
miatt a mecseki vasérc iránt az érdeklődés háttérbe szorult.
A nyugat-európai vaskohászat már túlnyomórészt koksszal dolgozott a 
koksz és a faszén árkülönbözete miatt. Magyarországon az 1860-as 
években csak egyetlen, az osztrák vasúti társaság által üzemeltetett kohó 
olvasztott koksszal. A magyar állami és magánkézben lévő vashámorok 
még az 1900-as évek elején is sok faszenet használtak, a kohók és 
hámorok közelében kiirtva csaknem minden faszénégetésre alkalmas 
erdőt. (100 font faszenet használtak fel 1 mázsa nyersvas előállításához.) 
Hazai vasiparunkkal szemben a nyugati hamarabb berendezkedett a 
Bessemer-féle acélgyártó eljárásra.
Trianon után az egykor kiterjedt hazai vasbányászatból csak egyetlen 
vasércbányánk, a rudabányai maradt, de a természeti kincsekben gazdag 
ország egyéb ásványkincsek terén is a legsivárabb bányászati 
adottságokkal számolhatott.
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A szükségben fellendült a nyersanyagkutatás, 1921-ben 11.584 zárt- 
kutatmánnyal többet jelentettek be a bányakapitányságoknál, mint az előző 
évben.
A hasznos ásványok kutatásának értékét lerontotta, hogy a zárt- 
kutatmányok többsége kifejezetten aranykutatásra biztosított 
jogosultságot, leginkább a pécsi bányakapitányság, a Mecsek területére. 
A Tolnában és Baranyában talált aranydús torlaszok hírét és a vállalkozói 
kedvet a valóság hamar lelohasztotta és a zártkutatmányok száma egy év 
alatt a felére csökkent. A köszénmezök szabad részeinek lefedése miatt az 
1930-40-es években már csak fém- és érckutatásokra kértek zárt- 
kutatmányt a pécsi Bányakapitányságtól, elsősorban vasra és bauxitra.

ZÁRTKUTATMÁNYOK JELLEGE ÉS MEGOSZLÁSA
A PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG TERÜLETÉN 1938—1942

Év

Zártkutatmányok száma
Kutatók
szama

Egy kutatóra eső 
zártkutatmány

együtt vasra
és bauxtira kőszénre vasra és 

bauxiira kőszénre

1938 614 412 202 15 37 50

1939 602 400 202 15 37 50

1940 801 599 202 10 99 50

1941 862 660 202 12 82 50

1942 806 604 202 13 65 50

33



Az 1930-as évek végén szakemberek, megszállottak és mecénások - 
Hajniss Elemér mohácsi ügyvéd, Herkai Zoltán és Kiszelly Tibor pesti 
lakosok és Gartner Ferenc bányamérnök - vállalkoztak a mecseki ércek 
felfedezésére. Zártkutatmányaikról valamennyien rövidesen lemondtak.
Kivételt képezett Dezső Rezső kataszteri mérnök, a telki bánya aranyásója, 
majd a Mecsek természeti kincseinek fanatikus kutatója, akinek kutatásait 
Berecz Károly pécsi fakitermelő, fa- és szénnagykereskedö támogatta 
anyagilag. A munkálatokban a mecseki szénmedence kiváló bányásza, a 
pécsváradi Hintsch Sándor volt segítségükre, aki üzemében ledolgozott 
műszakján kívül, általában egyedül, késő éjszakáig dolgozott a 
kutatóvágatokban.
Dezső a telki próbálkozás után az észak-mecseki szénbányászat 
szolgálatában állva az iparban hasznosítható földféleségek után kutatott, 
de Magyaregregytöl kb. másfél kilométerre, az Iklódi-, vagy 
Vasbányavölgyi-árokban kitűnő, már többek által észlelt vastartalmú 
érctömzsökre talált. A magyaregregyi mágnesvas a vasasi, a 
zengövárkonyi és a pusztakisfalui előfordulásokhoz hasonlóan tényezője 
lehetett a Mecsek és vidéke ősrégi vaskultúrájának. A víz eróziója a laza, 
konglomerátum rétegekből az árokba mossa az érc-hömpőlyöket, ezért 
egyéb kőzetek között gyakran tekintélyes darabok is találhatók. A tömör 
érc gyakran a trachidolerit kőzethez tapad, ami genetikailag bizonyítja, 
hogy az egregyi vaskő a Mecsek krétakori magma tevékenységéből ered. 
Dezső Rezső-ék találtak kb. kéttonnás, 60 %-ot meghaladó vastartalmú 
mágnesvasérc tömböt is, de földtani vizsgálatai arra is figyelmeztették, 
hogy a kitűnő minőségű ércrögök mennyisége nem elegendő a XX. 
században hasznot hajtó vasércbánya nyitására.
A kutatás súlypontját ekkor - ahol a kelták és illírek az időszámítás előtt, a 
rómaiak 1800 évvel, a pécsváradi apátság bányászai 900 évvel azelőtti 
időben kis érckohóikban pörkölték és olvasztották a vasércet, kovácsolták a 
bucakemencék (bucapestek) alján kapott vasmagot, s ahol Hasenhendel és 
Decker is termelt vasércet, majd Berks Péter kutatott a XIX. század elején - 
Zengővárkony és Pusztakisfalu területére tették át.
Dezső Rezső szakmai véleménye alapján a Dezső - Berecz féle zárt- 
kutatmányok száma - az egész mecseki vasérc előfordulásra kiterjedően - 
1940-ben már 184-et számlált a pécsi bányakapitányságon. Ebből 88 
Magyaregregyen, 13 Kisvaszaron, 8 Új-, 5-5 Óbányán és Battyánban (ma 
Kisbattyán), 6 Kárászon, további 9 Komlón, Jánosiban és Erdösmecskén 
volt bejegyezve. Berecz Károly a zártkutatmányok után - számukat 
állandóan csökkentve - fizette a térilletéket egészen 1952-ig.
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/\z 1945. évi XIII. törvény Magyarország bányaművelés történetébe is új 
korszakot hozott, a földtulajdonost megillető szénjogok és 
bányajogosítványok a magyar államra szálltak. Az ország 
vasércszükséglete az újjáépítés, az első két tervidőszak (3 éves terv, I. 5 
éves terv) idején jelentősen megnőtt. A tervgazdálkodás egyik alapelve - 
lehetőleg hazai nyersanyagokat használjunk fel - újra felvetette a mecseki 
vasérc felhasználásának kérdését. A tervezett mohácsi, majd realizált 
dunaújvárosi (sztálinvárosi) kohó és vasművek részére a kokszolható 
mecseki kőszén mellé hazai vasércet kívántak felhasználni, ezért a 
Gazdasági Főtanács elrendelte a mecseki vasérckutatást.
1947-től a Komlói Mélyfúró Vállalat Vadász Elemér közismert alapvető 
munkája alapján (A Mecsek-hegység. Magyar tájak földtani leírása, I. 
Stádium. Bp. 1935.) kutatófúrásokkal részleteiben átvizsgálta 
Zengővárkony és Pusztakisfalu számításba kerülő területeit. A munkát 
Wein György végezte, a földtani irányításban Sztrókay Kálmán, 
Szepesházy Károly, Szurovy Géza és Kopek Károly vett részt.
Zengővárkonyban több száz méter hosszú kutatóvágat adott egzakt 
képet a zengöalji ércelöfordulásról. Bebizonyosodott, hogy a vasérctelep 
anyagában, alkatában és településében rendkívül változatos, hogy a 0,5 - 
2,5 m vastagságú telep több mint 40 %-ban nem barnavasérc, hanem 
mészkő-, márga- és tufa anyag. A barnavasércről már Berks megállapította, 
hogy másutt keletkezett barnavasérc áthalmozódásából jött létre.
A mecseki kísérleti vasércbányászat a termelőmunkát 1955-ben kezdte 
el, kb. félszáz bányászt foglalkoztatott 4-5 vagon/nap érc teljesítménnyel, 
melyet a pécsváradi vasútállomásra teherautókkal, onnan a sztálinvárosi 
kohóba szállítottak. Adatok vannak arról, hogy a bányászati viszonyok 
nehezek voltak, elsősorban a víz miatt, csapadékos időben a víz a felszín 
közeli munkahelyeket elöntötte és időszakosan gátolta a produktív munkát. 
A mecseki vasércbányászat 1956-ban végleg befejeződött, azután 
kizárólag a Szovjetunióból származó ércet dolgoztak fel a dunaújvárosi 
kohók az 1980-as évek végéig.

A Mecsekben végzett kutatások - a keletkezés szempontjából - öt fajta 
vasércet állapítottak meg:
• Első és legfontosabb a zengővárkonyi típusú, a kréta rétegek közé 

iktatott üledékes limonit.
• A pusztakisfalui, a trachidolerit eruptívumokkal összefüggő hidrotermális 

eredetű kvarcos limonit.
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• Magnetites előfordulás Magyaregregyről fiatal miocén 
konglomerátumokból.

• A liasz feketekőszén telepekkel kapcsolatos szeszélyes kifejlődésü és 
minőségű, üledékes eredetű agyagvaskő (szferosziderit).

• A széntelepekben és a kísérő szénpala kőzetekben előforduló pirít.

A Mecsekben a vasérc kutatása és termelése fentiek szerint az 
időszámításunk előtti időktől követhető volt az 1950-es évekig, amikor 
átadta helyét az uránérc kutatásának, majd a termelés megindulásának, 
de ez már más, időben a vasérchez képest elenyészően rövid, de 
működése idején sikeresebb fejezete lett a mecseki bányászkodás 
történetének.

Aranyérc kutatás a Mecsek-hegységben

Kaliforniában 1848 januárjában találták meg az első aranyrögöket, 
példátlan méretű aranylázat indítva el, amelyet sok halálos áldozattal járó 
hasonló követett Ausztráliában, Dél-Afrikában és Alaszkában. Amerika 
felfedezéséig Európa aranyának felét Magyarországon - Körmöc-, 
Selmecbánya, Zalatna, Nagybánya, stb. - bányászták, Károly Róbert 
reformja után 15 mázsás évi termeléssel.
A mecseki aranyérc előfordulásokról szóló mondákat a pécsi püspöki 
könyvtár féltett kincsében, a Nyírkállói Kódexben található 
privilégiumlevél hitelesíti, amelyet Koller József pécsi kanonok, a pécsi 
püspöki levéltár és könyvtár jeles kutatója talált meg. Az oklevélben Janus 
Pannonius pécsi püspök, a királyné kancellárja - saját kérésére - 
aranybányászati jogot nyert 1464-ben Mátyás királytól. Sajnos a bányáról 
nincsenek adataink, ha voltak, a törökök 1526-ban a püspökség 
levéltárával együtt felgyújtották, a bányákat pedig a törökök bejövetelekor 
beomlasztották, hogy ne fémben kelljen adóznia a környéknek, azután 
pedig elfelejtették.
Hol volt a mecseki aranybánya? Bár Pécsvárad és Mecseknádasd 
környékén is vannak arannyal kapcsolatos helynevek, sőt ismertek kisebb 
aranybányász vállalkozások, a hiedelem a Magyaregregy közelében lévő 
Barnakő oldalában lévő lyukra - bányára gyanakodott. A barnakői tárót 
azonban valószínűen az ott található szulfidásványok - pirít, sziderit - 
dúsulására hajtották ki, színét, így nevét - Bamako - is a pirít elbomlásával 
felszabadult vastól kapta.
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A múlt század első éveitől vállalkozások indultak az óbányai Winterberg 
arany és vas, a Goldgrund arany lelőhelyének igazolására. 1907-ben zárt- 
kutatmányt szerzett a területre egy Takács Bálint nevű vállalkozó, majd 
1927-ben egy Macsek Ferenc nevű a sorsjegyen nyert összes pénzét 
befektette az óbányai Winterberg Ny-i oldalában nyitott, 30 m hosszan 
kihajtott táróba, ahol 2 ezrelék aranyat tartalmazó telért és piritet talált, 
de pénze fogytán ő is abbahagyta a bányászkodást.
Az idős helybeliek szerint a Winterbergben az eke sokszor vetett fel 
„termésvas”szerű, feketén csillogó, igen nehéz tömböket. Kutatók 
állítása alapján a mágnestű is erős elhajlást mutat a Winterberg 
környékén.
1939. július 19-éről 20-ára virradóra egy hatalmas felhőszakadás 4-5 
méter széles és mélységű szakadékokat ásott a Püspöknádasd és Óbánya 
közti patakágyba, fákat borotvált le és mázsányi sziklákat görgetett. „A 
víztömeggel szabályosan kikristályosodott, kockaszerű alakzatokat mutató, 
a meteor, illetőleg a termésvasra emlékeztető, igen súlyos ércdarabok 
rakódtak le.” Az iskolás gyermekek szedték össze és vitték az iskolába.
A környéken régóta emlegették, hogy „arany, vas és szén van az óbányai 
különös, vulkánra emlékeztető Winterbergben”. Az ófalusi tanító kísérte el 
a szakembereket, köztük Stubnya Győzőt a DGT-töl, aki ugyancsak 
megszemlélte a kristályos tömböket. Ekkor még látható volt a Macsek 
féle táró, de csak 12 méterig volt egy omlás miatt bejárható. Kijőve 
„márványszerű, kristályos mészpát darabokra bukkantak, amelyek, mint 
a régivilágbeli ágyúgolyók, amikor eltöröm, mint az alma válik ketté és szinte 
héjaként jön le róluk a legfelső réteg.”

Az időközben feledésbe merült Barnakő és környéke a XX. században 
újra az aranykutatás legfontosabb színhelye lett a Mecsekben. 1900-ban 
egy frissen diplomázott geológus mérnök, Grósz Károly kutatásai során a 
Barnakö alatt, a szénbányái völgyben, és a kárászi falútól DK-re, a derzsói 
hegyoldal É-i oldalán lévő szűk gödörben talált aranynyomokat. A 
kárásziak azóta „aranybányagödör”-nek nevezik. A kis mennyiségű 
aranyra az ércben gazdag Erdély és Felvidék mellett nem tudott tökét 
szerezni. Trianon után a kárászi arany előfordulás is gazdaságossá 
válhatott. Grósz 1920 tavaszán megkapta a kutatási engedélyt - és némi 
anyagi támogatást - a m. kir. Pénzügyminisztériumtól és újranyitotta az 
1900-ban felhagyott tárót. (Az egykori kárászi strand ÉK-i részén lévő 
partfalban, ma csak meddőhányója van meg.)
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A szemtanú, az idős Keresztúri József visszaemlékezése szerint: „a partban 
rozsdakö (vasérc) volt”, „ott 1880 táján mészkövet fejtettek, ezért voltak ott 
a magasabb partok. Ebben volt a 20-25 cm vastagságú, aranyszemcséket 
tartalmazó réteg. A napszámosok ezt fejtették és hordták talicskával a 
zúzógéphez. Az én feladatom Sánta Jánossal az volt, hogy a mosópadokra 
teregetett szőrpokrócokat cserélgessük, amikor telítődtek. A pokrócokról a 
csillogóbb, nemesebb anyagot belemostuk az öblítökádakba. ...ahogy a 
mérnök mondta, szérkéztünk.”
Az ércből mágnespatkóval kiszedték a vasat, a megmaradt nikkelt, 
rezet, aranyat, ezüstöt egy, körülbelül 20 különböző nagyságú vasgolyót 
tartalmazó vasdobba tették, melybe vizet, végül higanyt öntöttek. A jól 
lezárt dobot hosszú ideig forgatták, majd az aranyat, ezüstöt tartalmazó 
higanyt egy vastégelybe engedték és tűz felett elpárologtatták. A higany 
nem veszett kárba, mert a cső hűtött végén cseppfolyósán visszanyerték 
újabb „foncsorításra". A tégely alján sárgán csillogó fém maradt vissza, 
de hogy hány gramm aranyat sikerült az ércből kinyerni, azt nem tudták meg 
a munkások.
A titkolózás ellenére hallani lehetett a pestiektől, hogy a vártnál gyengébb 
az eredmény, meg sem közelíti az erdélyi ércek gazdagságát. A semminél 
azért több volt és azt várták, hogy beljebb hatolva gazdagabb telérre 
találnak. így dolgoztak 1921 késő őszig, amikor a dermesztő hideg miatt 
leálltak.
December közepén az özvegy gyászjelentéséből tudták meg a kárásziak, 
hogy a mérnök asztmában elhunyt. Az 1920-21-ben részben már feltárt 
kárászi táró száját a föld betemette, a barnaköi táró eleje már régebben 
elzáródott. 1922 nyarán valaki elszállíttatta a munkahelyről a zúzót hajtó 
gőzgépet, a zúzó- és mosóasztalok, a szerszámos és irodabódé, a 
szivattyú, foncsorítódob, a talicskák ott maradtak szabad prédául.
Dr. Vadász Elemér 1935. őszén megbízást kapott, hogy végezzen 
kutatatási a Pécs vidéki permkori konglomerátumban lévő aranyérc 
felderítésére. Ö az előzetes megállapodásban kikötötte, hogy zárt 
kutatmányt csak előzetesen vett minták elemzésének pozitív eredménye 
esetén fektet. A megbízóval, Timkó Gyula ny. műszaki főtanácsossal együtt 
vett 3 zsák ércből a fémkohászati tanszék laboratóriuma sem szabad, sem 
kötött aranyat nem tudott kimutatni. Mivel dr. Vadász a további 
kutatásnak nem látta értelmét, a megállapodás stornírozását javasolta.
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A MÁFI Déldunántúli Területi Földtani Szolgálata 1984-ben megvizsgálta, 
feltérképezte a magyaregregyi „Barna-kö”-i tárót és színképelemzéssel a 
vizsgált 6 minta közül 5 esetben kevesebb, mint 0,02, egy esetben (M 3. 
minta) 0,2 g/t (ppm) aranyat mutatott ki.
Az utóbbi évtizedekben Papp Csaba amatőr geológus és mikroásvány 
kutató Kárásztól keletre a Farkas-árokban, a váraljai és mázai patak 
medrében már talált mm-es és annál kisebb aranyszemeket, melyek a pécsi 
Geológiai Szolgálat munkatársai szerint a karbon korú kvarcporfir anyagából 
- mint konglomerátum alkotórész - származhatnak.
Szakáll Sándor, a miskolci Hermán Ottó Múzeum ásványtárának vezetője a 
Pécsi uránbánya permi összletében hematit zárványként és a mecseki 
fonolitból is tudott kimutatni mikroszkopikus méretekben aranyat.

A mecseki érc- és ásványbányászat a XVIII. és XIX. század fordulóján.

Külön fejezetet érdemelnek Kitaibel Pál (1757-1817) egyetemes tudású 
magyar természetkutató Mecsekkel kapcsolatos ásvány- és kőzettani, 
valamint a bányászattal és termékei hasznosításával kapcsolatos 
megállapításai. Kiváló vegyész, kőzet- és talajkutató, geográfus és 
technológus volt, aki azonban a botanikában alkotott a legtöbbet. Három 
kutatóúton járt a Mecsek környékén, először 1799-ben az úgynevezett 
„baranyai útja” alkalmával, 1808-ban „Szlavóniába menet és onnan 
jövet”. 20.000 km magyarországi kutatóútjából több mint 500 km esett a 
Mecsekre és Baranya síkságaira. Naplójából kitűnik, hogy a növények és 
állatok mellett a kőzeteket és talajokat, a vizeket, a bányászat és ipar 
hasznosított és kihasználható természeti kincseit, történeti emlékeit, 
néprajzát és a gazdasági viszonyokat is pontosan leírta. Útleírásából 
kiszemelgetve a bányászatra vonatkozó részleteket, tulajdonképpen 
összefoglalva közölhetjük a XVIII.-XIX. század fordulóját megelőző és 
saját korában ismert mecseki érc- és ásványbányászat teljes képét. 
1799-i baranyamegyei útja”

"Augusztus 16-án Szigetvárról Pécsre. ...Kővágószőllős felett a hegyen 
mindenütt előtűnik a piros homokkő. Ebből készül ott a malomkő. A hegy 
felső részén erdő, alul szőlő van. ...Délután megtekintettem Pécs városát és 
környékét. ...A főtéren török fürdő van. A fürdőben még lehet látni a 
vízvezető csöveket. Ezeket a csöveket feketés szürke agyagból 
készítették. Ezt az agyagot még most is használják fazekas munkákhoz. 
A város utcaburkolata abból a szürkés barna, erekkel csíkozott márványból 
készült, amelyből áll legnagyobbrészt a Mecsek.

39



Házakat is építenek ebből.” (Márvány alatt Kitaibelnél mészkövet értsünk.) 
„Augusztus 19-én kirándulás a Mecsekre. ...Északkeleti irányban másfél 
órányira Pécstől van a hetényi-hegység. Ez a hegylánc dombokkal 
kapcsolódik össze Péccsel és Pécsváradon túl húzódik. Az alacsony 
hegyek és dombok, melyek a Mecsekhez csatlakoznak, főképpen 
homokkőből állanak. Kantavár vidékén homokkövet bányásznak, melyből 
Pécsett ablakkereteket és lépcsőket készítenek. ...A hetényi- 
hegységben a pécsi püspöknek üveghutája van.”
„Augusztus 20-án kirándulás a Mecsek egyik lejtőjére a kőszén 
tanulmányozása végett”. Ezt írta: „A mészkőből álló Mecseket, Pécstől 
északra félórányira, a Lámpásnak nevezett völgy választja el egy 
délkeletről északnyugatra húzódó és mindinkább emelkedő dombtól, 
melyet Szénhegynek neveznek. Ezt a hegyet két oldalon szőlők borítják, 
amelyekben jó bor, továbbá ... terem. A szőlők között négyféle tölgy 
(Quercus robur, Q.sessifllora, Q.cerrís, Q.lanuginosa) stb. tenyészik. A felső 
rétegben szürke, részben barnás homokkő van, ez alatt 3 lábnyi erős vas 
tartalmú barnás fekete agyagpalaréteg fekszik, ez alatt terül el a több 
lábnyi kőszénréteg; ezt a köszénréteget homokkő szakítja meg, amely alatt 
ismét szén van. A kőszénen savanyú ízű, fehér színű és összehúzó hatású 
só bevonat van. Az árokban lévő víz mindég édeskés ízű és erősen 
összehúzó hatása van a nyelvre.”
„Augusztus 21-én a Jakab-hegyre.” Mecsekalja és Magyarürög között: „A 
talaj barnás piros homokkőből keletkezett, ezért a föld is pirosas. 
...Kővágószőlős felett egy mély útban felül homokkövet, ezen vas 
tartalmú réteget és körülbelül egy újnyi vastagságban kőszenet lehet látni. 
A hegy gerince felé kőbánya van, ahol malomkövet fejtenek. A 
malomkövek barnás pirosak. Van itt zöldes színű, elmálló kőzet is.” A szén 
észlelésének folytatása lett a DGT kővágótőttösi mélyfúrása 1902-ben 
antracit után, amely a nyugat-mecseki uránkutatás egyik első földtani 
dokumentuma volt.
„Augusztus 22-én a magyarürögi völgybe. ...A talaj itt barnás-piros 
agyagból van, mely hasonló színű palából keletkezik. Ebből a palából 
vannak itten a dombok és a völgyek.”
„Augusztus 24-én Kantavárra. ...Rögtön a völgy elején jobb kéz felől 
kőszén mutatkozik. Az út mellett is láttam mintegy 6 hüvelyknyi kőszenet 
homokkő rétegek között. ...Kantavár mögött, ahol az út a kantavári 
forráshoz vezet, feketés szürke párhuzamosan leveles pala tör előre a 
felszínre, amely tetőzetburkolásra és írásra is használható lenne. A 
forrás is ebből a palarétegböl fakad.
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...A Mecsek mögött is lerakodott a homokkő és itt a szénrétegek sok öllel 
magasabban vannak a szénhegyen. ...A Lámpás völgyben a Mecsekre 
általában homokkő telepedik és kőszenet Szt. Bertalan kápolna előtt és 
mögött is lehet látni.”
„Augusztus 30-án Bükkösdre és Abaligetre. ...Gödreszentmártonban 
üveghuta van. Az üveggyártáshoz szükséges homokot Szentkatalin és 
Kán között ássák. Ez mindössze csak 3 láb széles réteget alkot. ...Palé 
lakosai németek. Itt szürkés fehér homokkő van, melyet szépen lehet 
faragni. ...Bükkösdön cserépedény készítésére alkalmas agyag van. Az 
edényeket fehér mázzal látják el. Ez aztán annyira tűzálló, hogy forralni is 
lehet benne. Hamuzsírt csak az üveghuták főznek. A bükköséi márvány 
finom piros és fehér erekkel csíkosán májbarna vagy szürke színű.” 
„Megyefán szürke vagy barnás, itt rétegesen települő márvány van. A 
rétegek észak felé kis szög alatt feküsznek és részben alig egy hüvelyknyi 
vastagok. A kőzet megdörzsölés után kén és kőolaj szagú. Mészégetésre 
használják. Távolabb nagyobb, egész tömbökben álló finom fehér és 
néhány barna érrel csíkozott kőzet van. ...Abaligettől délkelet felé 
mészkőbarlang van. Ebből nagyon üde és jó vizet adó patak folyik ki. A 
község lakói mind ezt a vizet isszák. Pap likának hívják a barlangot. Befelé 
szélesebb a barlang; úgy, hogy szárazon lehet a patak mellett menni. A 
bejáratnál a nyílás mintegy 5 láb mély. Befelé egészen 2 ölnyíre 
kiszélesedik. A víz a faluban két felülcsapott vízi kerekű malmot hajt. 
••.Abaligeti márvány éppen úgy fehéren csíkozva szürkés fekete, mint a 
mecseki. Van piros erű is. ...Kővágószőlősön sómalomőrlőköveket és 
szabók számára durva köszörűköveket is készítenek.”
Szeptember 2-án Hosszúheténybe. ...Az út mentén mészkő omladék van. 

Bal kéz felöl pedig meszes márga. A kocsma felé fehéres a föld. Tovább 
haladva jobb kéz felől téglaégetö látható. ...A két kulcsról nevezett kocsma 
előtt domb van, amelynél fehér színű homokkő között laza szövetű, finom 
szemcsés, szürkés fehér homok is van....... lent szétmállott bazaltot is lehet
látni. Van szürke pala is itt, amelyben nincs homok. A hegynek Zengő a 
neve. ...Vasasnál bányásszák azt a kőszenet, melyet Budára visznek. 
Pusztakisfalunál vasművek is voltak, jobbra van a pécsváradi márvány. 
Nádasdi hegyen a vadászkocsma elött balra az erdőben állítólag ezüstércet 
is találtak. A hetényi üveghuta részére homokot Szent Katalin és Kán között 
ássák.”
"délután (Vasas M.L.) községben a kőszéntelepekhez mentem. A kőszén a 
falútól északnyugat felé jó negyedórányira egy völgyben található.
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Olyan, mint a pécsi, de valamivel nagyobb szög alatt fekszik. Barnás sárga 
olajat választ ki. A homokkő és a vas zárványokat tartalmazó pala is olyan 
itt, mint Pécsett, de a települések nem olyan szabályosak. Szén felett só 
válik ki. A széntől elfolyó víz vitriol ízű és vasat rak le. A szenet részben 
felszínen fejtik, részben pedig tárnákban és aknákban bányásszák.” 
„Szeptember 3-án Pécsváradra. ...Házak mögött Vasas falú alatt fehér erű 
piros márvány van. Ez a márvány 1 1/2-2 lábnyi rétegeket alkot, amelyek 
nagy szög alatt feküsznek. ...Az úton felfelé haladva a szőlők között 
Szártetőnek nevezett hegy irányában fehér erű szürke márványt találtam.” 
„A felszínen finom szemű, szürke vagy barna homokkő van. Zengővárból 
csak néhány kis terjedelmű fal maradt meg.”
„Szeptember 4-én zengövárkonyi és apátvarasdi mészkőbányához. ...Egy 
völgyecskében, melynek patakja az apátvarasdi tájat a zengővárkonyitól 
elválasztja, halvány piros és hússzínű mészkő kerül a felszínre. Ebből 4 
kemencében kőszénnel meszet égetnek. Egyben 50-60 mérőnyi ég. Egy 
kemence 6-8 napig ég. Néha a szén rossz; úgy, hogy 14 napig tüzelnek. 
Szürkés fehér márvány is van itt. Ez 1 - 2 lábnyi réteget alkot. Nagy szög 
alatt keletről nyugat felé települnek ezek a rétegek.
Égetéshez keskenyebb darabokat használnak csak fel. A rostélyra először 
marok lent és szalmát tesznek. 28 mérő szénnel közel 50 mérő égetett 
meszet kapnak beleszámítva a hamut is, melyet az égetett mésszel 
együtt adnak el. Egy pozsonyi mérő ára 8 garas. A bányászoknak 
mérőjéért 4 krajcárt, Budáig való szállításért pedig 10 krajcárt fizetnek. 
Vasason a disznók italába kőszenet kevernek és így védik őket a rossz víz 
káros hatásától. Pusztakisfalunál, mely a tanulmányi alapé, egy dombon 
szemben a kocsmával vasérc után kutattak. A talaj itt barnás piros. A vasérc 
sötét, vagy sötétpiros. ...Van itt egy kőfaragó, aki az apátvarasdi 
homokkőből kereszteket és sóőrlő malomköveket készít. A kőzet szürkés 
fehér, csillámmal kevert. A kőzet, amelyben vasérc van, kis mészpát 
kristályokból áll, melyeket piros színű okker köt össze. Ez a kőzet 
feldolgozva igen mutatós lenne. ...A pécsváradi erdőben Büdes Kutnál 
egykor ezüstércet kerestek. A bányászat már annyira fejlett volt, hogy 70 
bányászt dolgoztattak. ...Vasasnál a falu közelében közel a kertekhez 
kőbánya van. Egy másik kőbánya nem messze innen a hegyen van. Itt 
mindenféle kőfaragványokat készítenek. A kőzet kemény homokkő. A 
hegyen túl balra malomkőnek és sóörlökönek alkalmas anyagot 
bányásznak.
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Hetény vidékén Matskaliknak nevezett nagy kőbánya van.
Geresdnél olyan kőbánya van, amelyben fehér színű követ fejtenek. 
Zengővárkony határában Pusztakisfalutól Pécsváradra vezető úttól balra 
lévő kőbányát németül Schatzgrubennek, magyarul Mézvölgynek hívják. A 
kőzet finom szemű csillámmal kevert kemény, szürkés fehér homokkő. 
• Vasas mögött a szénbányák mögött nagyon kemény tűzkövet találtak. 
Nem messze Bonyhádiéi Váraljánál köszénbánya van. A bonyhádi orvos 
(chyrurgus) kereskedik vele. Pécstől Pécsváradig a kerékmérő óra 4.680-at 
mutatott.”
„1808-i szlavóniai út.”
..Június 18-án Nagymányokra és Váraljára. ...Váraljáig egy fél 
Postaállomás. ... A szénbányánál az út mentén közvetlenül a falu mellett a 
völgyben szürke mészkő van. ...Mázánál kőszenet is fejtenek. ... A falunál 
két völgy találkozik, ezek közül az egyik egy kicsit oldalt fordul, a másik a 
faluval együtt felfelé tart. Ha az elsőben megy fölfelé az ember, balra 
réteges mészkövet talál. Ezek dűlt rétegben feküsznek és ezeket 
mészégetésre használják fel. A másik oldalon pedig egyenes völgyben 
dombokat alkot. Ezeket két oldalról völgy veszi körül, melyek mindég 
magasabbra és szélesebbre emelkednek. Itt a homokkő szürke 
kvarcszemekböl és agyagból áll, keverve fehér csillámpikkelyekkel és 
kevés földpáttal. Ez a kőzet fedi a kőszénrétegeket és azok közeit. Ezek a 
köszénrétegek különböző vastagságúak és rendetlenül települtek, 
föbbé-kevésbé vékonyak, részben szétmorzsolhatók, részben agyagosak. 
Az egyik bányában a szén között Grauwackehoz (szürke homokkő, 
keselykö M.L.) hasonló természetű homokkő volt. Ez szürke, közvetlenül 
összekapcsolva kvarcszemekkel, kevés fehér földpátból és csillámból áll. 
Lehetett látni itt-ott homokszemcséket is benne.
Kis távolságra innen az alapközet szürkésfehér, alapanyaga kompakt és 
szürke kvarcszemeket, fehér földpátot, fekete hatszögű csillámot 
tartalmaz kevés fehér csillámtörmelékkel keverve.”
.Hangyás hegy felett a hordalékközetben mészkő, részben kagylós, 
részben palás szarukő volt, hogy az egyes szemeit alig lehetett kivenni, 
mégis itt-ott, ahol elmállott, világosan szemcsésnek látszott, egyébként sötét 
szürke színű volt fehér, szórványos földpát tartalommal. Ez a kőzet van 
egészen a Szamár hegyig, ahol palássá válik. Amint a hegyről a völgy felé 
jöttünk, olyan kőzetre akadtunk, mely a bazalthoz volt hasonló, ez sűrűn tele 
volt mészpát kristályokkal. Az elmállásnak kitett részei az elmállott földpát 
következtében olyanok voltak, mint a szivacs, vagy mint a kenyérbél, 
lyukacsosak.”
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„19-én Márévárhoz és a bányákhoz. ...Előbb a zobáki völgybe mentünk, 
ahol szarufényiével (szaruezüst, AgCI = kerargirit M.L.) kevert bazaltot 
találtunk. Ez a bazalt erősen hasadozott, de nem vált szét oszlopokra. Ez 
után a vár völgyön át Márévárhoz mentünk. A hegyek itt pados mészkőből 
állanak. Ebből épült a vár is. De azért a falakban néhány szarufényle nélküli 
és több, igen sok földpátot tartalmazó bazaltdarab is látható beépítve. ...A 
szemben fekvő hegyen, Padi Mezőn olivinnel és földpáttal kevert bazalt 
van. ...A vártól és a Padi hegytől Nagymányok irányában fekvő Köves- 
Tetej, - ahogy mondják - szintén bazaltból áll. ...Kárász mögött piros 
márvány van. Ebből vannak a márévári kolostor romjai is. A régi fejtések 
arról tanúskodnak, hogy már régóta fejtettek itt szenet.”
„Szeptember 15-én Szentlörincre. ...Szentlőrincnél a kövezésre 
Kővágószőllősnél bányászott homokkövet használnak fel. Itt 
kvarcszemeket, csillámot és sötétpiros vasat tartalmazó agyag van. Ez 
részben finom szemű. Távolabb láttam fehér szürke homokkövet, mely 
nagyobb és több csillámot, kvarcot és kevés földpátot tartalmaz. Ezután 
mészkövet, mely sűrű szövetű, feketés szürke, kissé fehéres. Végül láttam 
olyan hordalékot, amelyben szürkés fekete palából keletkezett agyag volt 
kevés, igen kicsi csillámtörmelékkel kevertem”
Kitaibel Pál tehát leltárszerűen ismerteti velünk korának a Mecsekben 
működő érc- és ásvány bányászatát és a további bányászat 
lehetőségeit.

Egyéb természeti nyersanyagok előfordulása és bányászata a Mecsekben

Ezüst előfordulás - bányászat

Kitaibel Pál két helyen is említ ezüstércet a Mecsekben:
• A pécsváradi erdőben a Büdes Kútnál talált ezüstércnél már 70 

bányászt is foglalkoztattak. Sajnos e bányászat idejét nem említi.
• ,A nádasdi hegyen a vadászkocsma előtt” sem tudjuk, hogy mikor találtak ezüstöt. 
A zobáki völgy „szarufényiével kevert bazalt”-jának ezüstkloridja senkit nem 
csábított bányászatra, Kitaibel sem említi ezüstércnek.
Pécs Ny-i részén, a magyarürögi Éger-völgyben a MÉV geológusai földtani 
térképezés során 1962-ben alsó triász réteghez kötött azurit-malachit 
ásványokat észleltek. 1969-ben ismét mintázták a réztartalmú rétegeket és a 
laboratóriumi vizsgálatok kiderítették, hogy a réztartalmú ásványok primér 
állapotban szulfidok, melyek mellett ezüst tartalmú, úgynevezett fakóércet is 
találtak, egy-egy mintában 100 g/t ezüst is jelentkezett. Az ezüst rétegtani, 
települési és genetikai viszonyai megegyeztek a rézércekével.
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Só előfordulás - bányászat

A Decker-Hasenhendel féle sóbányát már korábban említettük, de helyét 
nem találtuk az irodalom kutatása során.
Hosszúhetény községtől É-ra egy meredek oldalú domb, a „Sósgödör” 
nevet kapta. A község idősebb lakosai szerint itt sótartalmú kőzetek kisebb 
jelentőségű bányászata folyt régebben a helyi igények kielégítésére. 
Emlékeznek arra is, hogy a területen áthajtott, vagy ott legelő állatok a 
terület sótartalmú köveiből elégítették ki só-szükségletüket.
..1771. febr. 21.-én 123 szám alatt megyénk’ /:Baranya:/ Rendei azt 
határozták, hogy alázatos fölírásban tudósítandják ő felségét, miszerint a’ 
hosszúhetényi hegyekben só találtatnék.”
1845-ből: „ ...történt-e ennek következtében lépés sóbánya’ nyitására 
Baranyában, nem tudjuk. Tudjuk azonban azt, hogy már szent István 
ajándékozott a pécsváradi monostornak mívelt és míveletlen sóbányákat 
(salicida), melyek a’ nevezett monostor birtokában találtattak. Hetény pedig 
a’ monostori volt.”
1961-ből: „Sósgödör erdős horpadás a Hármashegy K-i és középső 
csúcsa között. ...Adatközlőim mind tudtak arról, hogy itt sóbányát akartak 
nyitni, de nem volt kifizetődő. Mások szerint Mária Terézia alatt itt 
háborús időkben földbe ásva sót tároltak. E megőrzött hagyománynak a 
fenti kutatás lehetett az alapja.”
A legérdekesebb azonban az lenne, ha a mai technikai felkészültséggel 
megállapítást nyerne, hogy nem volt egészen légből kapott a kétszáz éves 
hosszúhetényi sóügy. Úgy látszik, ez a kívánság már teljesülőben van, mert 
amint most értesültem, a múlt évi hosszúhetényi és pécsváradi 
kutatófúrások alkalmával Cser dűlőben négy méter mélységben sót is 
emelt ki a fúró.”

Üveggyártás

Kitaibeltöl megtudtuk, hogy Gödreszentmártonban üveghuta volt és 
Hetényben üzemel a püspöki uradalom üveghutája, a homokot 
mindkettőhöz Szentkatalin és Kám között ásták. Azt is tőle tudjuk, hogy 
hamuzsírt csak az üveghuták főztek abban az időben.
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Kőbányászat

A Mecsek gazdag a különböző korokban képződött, különféle célokra - 
építészet, mészégetés, szobrászat, malom- és köszörűkő - felhasználható 
kőzetekben. Kitaibel leltára szerint:
• Pécs város útburkolata és a házak is abból a szürkés barna, erekkel 

csíkozott mészkőből készültek, amelyikből áll a Mecsek nagy része, de 
kantavári homokkőből készülnek az ablakkeretek és a lépcsők. 
Szentlőrinc kövezésére a Kővágószölösi homokkövet, használják. A 
Kantavár mögött található feketés szürke párhuzamosan leveles pala 
tetőzetburkolás mellett írásra is (palatábla!) alkalmas.

• Az építkezésekhez szükséges mészégetéshez kiváló minőségű 
mészköveket nyújtott a Mecsek: pl.: Megyefán szürke, barnás, réteges, 
az Apátvarasd ás Zengövárkony közti völgyecskében halványpiros és 
hússzínű, melyből 4 kemencében is égetnek meszet és a hamuját is 
eladják Kitaibel Pál idejében. Még a XX. század közepén is kiterjedt 
mészégetés folyt a Keleti-Mecsekben: Máza, Magyaregregy, 
Mecseknádasd, Kisújbánya, Óbánya, Váralja és Nagymányok környékén, 
de a Mecsekhez csatlakozó mikrotáj, a Geresdi-dombságban is: 
Bátaapáti, Erdösmecske, Feked, Ófalú falvakban. Ma már kihalt szakma, 
a korábbi évszázadokban fontos mesterség volt a mészégetés. 
Kisújbánya és Óbánya között, a Csalán-hegy lábánál, a Harács-mezö 
közelében ma is megtalálhatók az úgynevezett „török mészégető” 
kemence romjai.

• A kőfaragók részére kiváló volt az apátvarasdi homokkő, melyből 
kereszteket és sóőrlő malomkövet, a vasasi kemény homokkő, melyből 
kőfaragványokat, malomkövet és ugyancsak sóőrlökövet készítettek. A 
nyugati területen a kövágószölösi hegygerinc homokkövét ugyancsak 
malomkövek, a szabóknak durva köszörűkő céljára bányászták. A paléi 
szürkés fehér homokkövet is szépen lehetett faragni.

Fazekasság, tégla és cserépipar

A Mecsek lejtőjén mindig jelentős kézműipar volt a fazekasság, melyhez 
ugyancsak kiváló nyersanyag állt rendelkezésre. Pécsett a történelmi 
belváros közműépítései és pincefeltárásai alkalmával változatos XVII- 
XVIII.századi kerámiai leletanyag került elő.
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A pécsi fazekasság agyaglelőhelye a Tettye völgy két oldalán volt, de jó 
minőségű volt a Bánom völgyben, a Letics dűlőben, a Vasas határában 
nyert agyag is. Kitaibel leírta, hogy a bükkösdi cserépedény fehér mázzal 
tűzálló, benne forralni is lehet. Ez nem különös, mert a korábbi 
századokban a Mecsek környékén szinte mindent cserépedényben föztek- 
sütöttek és tároltak.
Zsolnay Vilmos kerámia manufaktúráját 1865-től gyárrá fejlesztette, 
melyhez összegyűjtötte a legrutinosabb dél-dunántúli és baranyai fazekas 
mestereket. 1885-ben megindult a cserépkályhagyártás is. Helyi 
agyagból dolgozott, ehhez megvásárolt több telket a Nap, Tettye, Szőlő, 
Kisboldogasszony és Hegyalja utcákban, de a Mindszentek temploma 
mögötti temető felparcellázásakor is megvásárolt 16 telket gyára 
agyagellátásának biztosítására. 1887-93 között Mágocson állami 
támogatással agyagipari iskola is működött neves oktatókkal. A 
századfordulón a térségben már jeles kályhakészítö mesterek működtek a 
térségben.
Az építkezéseknek jellegzetes anyaga a köféleségek mellett a vályog volt, 
melyet a kőszén megjelenésétől fokozatosan kezdett kiszorítani az égetett 
agyagtégla, a tetőpalát a tetőcserép. Ezek ipari méretű gyártására 
elsősorban a szénbányával rendelkező, vagy azt árendáló - püspöki, 
Pécsváradi alapítványi - uradalmak rendezkedtek be.

A feketekőszén bányászata a kincstári bányakormányzóság megalakulásáig

Pécs városa a török kiűzése után kamarai igazgatás alá tartozott 1703-ig, 
amikor az Újszerzeményi Bizottság visszaadta a várost a pécsi 
Püspöknek. A több szabadságot biztosító kamarai igazgatás megszűnése 
után Pécs polgárai azonnal megkezdték a harcot az egyházi földesuraság 
ellen, a szabad királyi város rangra emelés érdekében, ami sok 
viszontagsággal járt a város és néhány lelkes polgára részére.
Az 1720-as évek elején a városban csak 69 telek- és háztulajdonos iparos 
lakott, közöttük is csak 10 volt „tűzzel dolgozó” mester, a lakatosok csak 
1750-ben, a kovácsok 1772-ben alapítottak céhet.
A Pécsi Káptalani Levéltárban már az 1701-es évtől vannak 
dokumentumok, amelyek a város keleti határában, a mai 
Lámpásvölgyben Senes, Szenes, Szönyeüs, Szennyes-nek nevezett 
területrészről írnak. Tehát már ekkor ismerték, felfedezték - a Mecsekben 
először itt - a szénkibúvásokat, a kőszenet.
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1744-ben készült latin nyelven „Pécs város felirata a királynőhöz a 
bányászat ügyében”. Fenti dokumentumban is szerepel Ferner Ádám 
városi tanácsnok, aki 1746-ban a város nevében ...... vasércet, aranyat
tartalmazó fövenyt" és „valami kőkormot...” küldött fel Bécsbe, a kamara 
ásvány- és bányaszakértőinek a város határában lévő Lámpásvölgyből, 
hogy a kincstárra váró haszon bemutatásával rávegye az udvart a „szabad 
királyi” rang megadására. A korona már ismerhette Pécs környékének fém- 
és érclelőhelyeit, mert a sikert az igénytelen kőkorom hozta. Lákóczy 
Mihály, az udvarnál Pécs királyi városi rangra emelése érdekében „lobby”- 
zó jeles pécsi polgár levele szerint „nagy hasznot fordétana az városnak 
azon kö-szénböl,... és adná értésemre kegyelmetek, nagy darab helyen 
fekszik-é, és vagyon é nagy ere...”. 1753-ban egy soproni szegkovács is 
észrevette a szénkibúvás hasznát, majd Brennbergben megkezdték a 
barnakőszén üzletszerű kiaknázását.
A Helytartótanács 1766. és 1768. évi rendeletének felszólítására, melyben 
jutalmat is tűztek ki az ásványi tüzelőanyagok felkutatói és bejelentői 
számára, ekkor már a 40 helyett 100 arany jutalom reményében Kriffka 
Xaver Ferencz „kiérdemesült” lovaskapitány 1769-ben az országból 13.- 
ként ugyanarról a területről jelentette be az alsó-liasz feketeszenet, ahonnan 
a város már 1746-ban mintát szedetett.
A püspöknek fizetendő 66.888 ft megváltási díj ellenében - amely hosszú 
ideig még komoly gondot és vitát jelentett, - 1780-ban Mária Terézia 
szabad királyi rangot adományozott a városnak.
A dokumentumok valószínűsítik, hogy a pécsi, tűzzel dolgozó 
mesteremberek már az 1782. előtt használták a határban kitermelt 
kőszenet, de az első név szerint ismert pécsi szénkitermelő, Matakovics 
lakatos mester volt, aki már 1787 előtt kezdett kőszenet termelni üzeme 
számára. A kőszén rendszeres pécsi használatát az ő nevéhez kötik.
A vasasi kőszénbányászat 1782-ben kezdődött, az országban Brennberg 
és Nógrádveröce után harmadikként (a történelmi Magyarországon 
megelőzte a krassó-szörényi bányászat is). Vasas kincstári birtokként 
része volt a pesti Pázmány Péter Tudományegyetem javadalmazására 
rendelt pécsváradi uradalomnak.
Az uradalom, hasonlóan a kor szénmezővel rendelkező birtokosaihoz, nem 
kívánt bányászattal foglalkozni. A kibúvásban ismert legjobb 
szénrétegeket az előző fejezetből már ismert pécsváradi polgár, 
Hasenhendel Simon nyitotta meg az uradalommal 1787-ben kötött 
szerződés alapján, az ugyancsak pécsváradi polgár, Decker Fülöp 
bíztatására.
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Vállalkozásában ösztönözte az 1766. és 1768. évi, a tüzelőanyag 
felfedezését jutalmazó rendelet és az 1782-ben kiküldött megyei (városi) 
Kőszénkutató Bizottság is.
A két polgár vállalkozása - leküzdeni a kőszénnel szemben táplált 
ellenszenvet a tűzzel dolgozó mesteremberek között, benyomulni a Duna 
Parti településekbe - nehezen volt megvalósítható.
Pécs városa a lámpásvölgyi széntermelés miatt nem tartozott a vasasiak 
Piacához, a kereskedelemmel meggazdagodott polgárok csak a következő 
század első évtizedeiben kezdtek iparral foglalkozni. Vasas környékén a 
Mecsek még gazdag erdőkkel rendelkezett, a fa és faszén - bár egyre 
drágult - harmadával, negyedével volt olcsóbb, mint a Duna menti 
fafogyasztó piacokon.
Távolabbi piacként Pestig, délre Zimonyig kellett piacot keresniök, a 
tengelyen való szállítás azonban Vasastól a mohácsi kikötőig (45 km) 
Mázsánként kb. kétszer annyiba került, mint hajón - ló, vagy ökör vontával - 
Mohácstól Paksig, vagy Budáig. A szénszállítás csak robotfuvarral volt 
kifizetődő, mert a robotra nem kötelezett paraszt csak akkor vállalkozott 
fuvarozásra, ha jól megfizették.
Hasenhendel azért kezdett egyéb vállalkozásokba, - így vasérc 
termelésbe és feldolgozásba is, - hogy széntermelését hasznosítsa és 
növelhesse. A vállalkozások a köszénbányája anyagi alapjait is felélték, 
eMiatt még az uradalommal kötött szerződés lejárta előtt csődöt mondott. 
A kőszénbányászat jogát 1788-ban - több mint 150 évig, a bányák 
államosításáig megszabta II. József, illetve az udvari kamara országos 
rendelete, - kizárta a bányajog köréből, vagyis nem sorolta a Korona 
számára megtartott ásványok közé, hanem a földtulajdonhoz kötötte. 
Akié volt a föld, azé volt a kőszén is. A köszénkincs ilyen jellegével a 
kormányzat a földtulajdonosok közreműködésével fel akarta lendíteni a 
szénbányászatot.
A pécsváradi uradalom ekkor válaszút elé került: vagy hozzá nem értő 
bérlőkkel művelteti a bányát, vagy házi kezelésbe veszi. Nem az utóbbit 
választotta, mivel a korabeli uradalmakhoz hasonlóan a földművelés, 
állattenyésztés, mész-, tégla- és cserépégetés adták az egyetem gazdasági 
alapját.
Az uradalmi jószágkormányzóság a vasasi bányát újra kiárendálta. 1793. 
januártól Pritzlmayer Ferenc pécsi serfőző mestert - a bérbeadás 
helytartótanácsi jóváhagyásáig - próbaképpen bízta meg a vasasi 
kőszéntermeléssel.
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A szerződést hat évre 1793. júniusában kötötték meg, - a bányafát 
készpénzfizetés ellenében az uradalom adja, biztosítja a szénszállító 
szekereket Mohács és Vasas között; a bérlő minden eladott pozsonyi mérő 
után 3 krajcárt fizet a bérbeadónak, - de 1794. május végén megérkezett a 
Helytartótanács véleménye: a vasasi bányát az uradalom vegye házi 
kezelésbe. A jóhiszemű, de nem jogosított bérlet elvesztéséért, a 
megtörtént, de nem hasznosított befektetéséért Pritzlmayer az uradalomtól 
kárpótlást kapott. A vasasi bánya uradalmi üzemeltetése Így 1794 - 1829- 
ig megszakítás nélkül folytatódott.
Az alapítványi uradalom főintézője, Grabarics Lázár az 1793-ban 
kidolgozott Grossing-féle tervezet merész elképzeléseit felülbírálva az új 
feltárások indításával, az új tárók nyitásával, a szénértékesítés 
megszervezésével a vasasi bányaművelést a Dunántúl legjobb üzemévé 
fejlesztette.
A vasasi bérbányászat 11 esztendős működése alatt a termelés 
eredménye becslések szerint nem lehetett több 10 000 pozsonyi mérőnél. 
Ez a mennyiség a liaszkőszén 1,3-es fajsúlyát véve figyelembe, kereken 
800 tonna. Ha a szokásos meddővel való szennyeződést is figyelembe 
vesszük, a 11 év termelése kb. 100 vagonra tehető.
A pécsváradi uradalom a siker nagyobb reményével foghatott a kőszén 
kitermeléséhez mint bérlői, mert nemcsak a szenet fogyasztó piachoz 
voltak jobb összeköttetései, hanem az uradalom maga is létesíthetett, 
illetve fejleszthetett szénfogyasztó iparágakat, pl. mész- és téglaégetőket. 
Ezek mellett a bányaüzemet sokkal jobban és olcsóbban tudta ellátni a 
szükséges anyagokkal - bányafával, olajjal, vasáruval, - és a szükséges 
munkaerővel, robotmunkásokkal és robotfuvarokkal.
Az uradalom legjobb fogyasztói Baranya és Tolna megye Duna parti városai 
mellett a budai és pesti patkolókovács céh - 1793-95. között 1500 mérő 
szenet vásárolt, mérőnként 54 krajcárért - és néhány nagyobb kovács- és 
lakatosüzem volt. A fogyasztók között említhetjük Ferstner Mátyás pesti 
lakatosmestert, a korábbi bérlő Pritzlmayer pécsi serfőzőt, Kolb Ferenc 
és Ignác budai szegkovács üzemét, akik köszéneladással is foglalkoztak, 
Müller Fülöp budai kocsigyártó mestert. Az uradalom szénraktár céljára 
1804-ben bérbe vette a pécsi püspökség kihasználatlan téglaégetöjét a 
mohácsi Duna parton, majd a hirdit is 1805-ben bányája közelében.
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A XVIII. század utolsó két évtizedében a pécsi vállalkozó kisiparosok egy 
egész csoportja - Tittel József 1787-től, Nyers József 1788-tól, Szűcs 
András és Grathwohl (Gradwohl) Jakab 1790-től, Knittl Ferenc 1791-től, 
Rosinger Mátyás 1796-tól (mind tűzzel dolgozó egyszerű lakatos-, illetve 
kovácsmester) - folytatott a kibúvásokon induló gödrös, vagy a napszint 
közelében maradó táros bányaművelést.
A Pécsi Székeskáptalan a Somogy község határában lévő birtokán 1798- 
ban nyitott szénbányát, de a gyakorlatlanságból eredő problémák és a 
haszon elmaradása miatt művelését teljesen elhanyagolta. Különösen 
tiltakozott a Székesegyházi Uradalom szabolcsi birtokán új táró nyitása 
ellen, féltette szántóit, legelőit és erdőit a bányaműveléstől. A kamara és 
a helytartótanács szigorú fellépésére bérbeadásra szánta el magát. A 
szabolcsi szénmezők bányászati jogosítványát 25 évre bérelni akaró 
vállalkozót bizalmatlanul elutasította, pedig a tapasztalatok szerint 
bérbányát rövid lejárattal sem művelni, sem műveltetni nem lehet. 
Hebenstreit Pál pécsi polgárral kötött végül néhány évre egyezséget, 
amely 1806-ban már lejárt, ekkor a káptalan számos kifogást találva nem 
újította meg a szerződést.
pécs város 1804-től kezdődően a magyar udvari kamara hozzájárulásával 
szabolcsi területei kőszénbányászati jogát 25 évre is bérbe adhatta, ez 
kedvező lehetőséget adott nagyobb tőkeerejű társulás számára. Erre csak 
1809-ben került sor.
Az észak-mecseki részmedencében :

• a XVIII. század végén csak Váralján találunk alkalmi 
szénkitermelést, amely egy Huth nevű bányász személyéhez 
fűződik, aki 1793-ban kezdett a kitermeléshez. „Semmi haszna nem 
származott belőle”, ezért rövidesen belebukott a vállalkozásba. 
Kreho György bonyhádi orvosdoktornak (Medicinae Doctor et 
Chirurgus graduatus) 1797 tavaszán a Lapos-, más néven Váralja 
völgyben indult vállalkozása tette ismertté a kőszén előfordulást.

A földesúr, Galánthai Esterházy Pál pécsi püspök másfél évi kutatási 
és piackialakítási időre bérfizetés nélkül engedélyezte a völgy É-i és D-i 
oldalában a tárók nyitását, majd 1798-ban szerződést kötött 100 ft. évi 
bérrel. 1799-ben Kreho József nádorhoz fordult, kérve a vámmentes 
szállítás - főleg a szekszárdi vámhivatal tételei miatt - engedélyezését. 
Kreho 1801-ben a szomszédos Máza területén is kutatott szén után, de 
eredménytelenül. „Ámbátor fáradságait nem sajnálta, hasznát nem 
tapasztalta," 1804-ben csődbejutott.
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• Mázán 1807-ben két helybeli püspöki jobbágy, Braun János és 
Zufrass Jakab a váraljai hegy lejtőjének egy kibúvásán tárót 
nyithatott. Terragiumként 3 krajczárt fizettek minden eladott mázsa 
szén után; a bányafát a vágás helyén és árán vették át az uradalomtól. 
Kitaibel 1808-ban személyesen láthatta a két jobbágy táróját.

• Kitaibel Pál, - aki nélkül nem lenne ismeretünk a korai 
kőszéntermelésről, - Kárászon régi fejtések nyomait látta 1808-ban. A 
„régóta” nem jelenthet több évtizedet, néhány évvel korábbi kisebb 
bányaművelés „összement” táróját láthatta.

A növekvő szénszükségletet néhány vasasi táró termelése nem elégíthette 
ki, 1803-ban a kamara Pécsre küldte Koch Ferenc kincstári bányaigazgatót 
és szakértőt, vizsgálja meg a területet és tegyen jelentést a 
szénelöfordulásokról. Bár kutatása a kibúvásokra szorítkozott, észrevette, 
hogy a szénrétegek Pécstől egészen Pécsváradig húzódnak, hogy a nyugati 
szárny mennyiségben és minőségben is meghaladja a vasasit. József 
főherceg nádornak küldött jelentése nemcsak méltatta a vasasi, somogyi, 
szabolcsi és pécsi kőszén előfordulást, hanem hatására a magyar udvari 
kamara figyelmeztette Pécs sz. királyi város tanácsát, gondoskodjon a 
határában található kőszén szakszerű bányászatáról és kössön 
árendálási szerződést a kitermelőkkel.
Pécs városi birtokán található szén termelésére négy helybeli polgárral - 
Hartmann Péter, Hebenstreit Pál, Neubauer János és Pantler István - 
szerződést kötött. 1804-től kezdődően számítjuk a nyugati részen a 
hivatásos bányászat megindulását.
Pécs városa negyed százada lett szabad királyi város, - mint a korona 
peculiuma (koronajószága) - függő helyzetben volt az udvari kamarától, de 
a földbirtokosok - püspök, káptalan, alapítványi uradalom - idegenkedését 
és a katasztrófális erdőpusztulást tapasztalva a kamara és a helytartótanács 
„kőszénbányászati bizottság”-ot hívott össze 1807. V. 19-21-ig Pécsett a 
kőszénbányászat felvirágoztatása érdekében. A minőségi észrevételek, 
a városi és egyházi területeken űzött rablógazdálkodás, a fejlesztés 
alapelveinek megállapítása miatt is összehívott bizottság elnöke Latinovics 
János helytartósági tanácsos volt. Célja az érdekelt földbirtokosok 
ellenállásának legyőzése mellett a szakszerű, önálló igazgatás, kincstári 
bányaigazgatóság létrehozása.
A pécsi káptalan csak a Helytartótanács komoly figyelmeztetésére volt 
hajlandó részt venni a tervezett „különleges bányatársaság”-ban, de 
fenntartotta magának a jogot, hogy a művelést - jelentős károsodás 
esetén - abbahagyhassa.
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Ekkor határozták el a mecseki szénmedence egészére kiterjedő hatáskörű, 
Pécsi székhelyű kincstári bányakormányzóság létesítését, melyet 1807- 
ben rendeltek el, majd 1808-ban kinevezték élére a német származású 
Berks Pétert.
A XIX. század első évtizedével, a kincstári bányakormányzóság 
Megalakulásával lezárult a mecseki köszénbányászat kezdeti időszaka. 
Vasason a feudális viszonyok, a robot igénybevétele tudott hasznot 
biztosítani az ésszerű bányaművelés mellett, Pécsett a tűzzel dolgozó 
Mesteremberek rendszertelen, „turkáló” széntermelése a jellemző, Somogy 
és Szabolcs egyházi birtokain a bizalmatlanság miatt nem alakulhatott 
Még ki a kőszéntermelés. Komlón és az észak-mecseki területen - 
Váralja, Máza és Kárász kivételével - még fel sem fedezték a kőszenet.
A kincstári bányakormányzóság működése új fejezetet nyit a Mecsek 
feketekőszén bányászatának fejlődésében a XIX. század első felében, majd 
1852-től a DGT megjelenése hoz teljesen új viszonyokat a pécsi területen. 
Erről a következő Évkönyvben olvashatnak Egyesületünk tagjai.
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Madár alakú edény. Korai bronzkor (Zók-Várhegy)

Avar bronzkorong a 
népvándorlás idejéből 

(Hird)

J. P. Múzeum: 
Régészeti kiállítás



Kitaibel Pál baranyai útjai: 1799. és 1808.



Aranybánya: a Bamakő-i „pirittáró”

Fotó az 1. Pontból: az érc nyomában.
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A 110 ÉVES ERDÉLYI KÁRPÁT EGYESÜLET 
TALÁLKOZÓJÁN SZÉKELYÓN.

2001. Augusztus 1 -5-ig.

írta: Baronek Jenő

Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a Tolna megyei 
 sporttársak vendégeként a delegáció tagjaként részt vehettem a 
találkozón.

Jakab Albi- szerda reggel 6 órakor a kék mikrobusszal megállt a házunk 
előtt, a csomagok bepakolása után indultunk Bonyhádra a "világ közepére”.
A csoport vezetőjének „kastélyához” érkeztünk, ahol a „törzsfőnök” 
személyes csomagjai mellett a csoport ellátásához szükséges eszközöket is 
az autóba pakoltuk.
Dománszky Zoli mivel, Jakab Albinak megadta a következő úti célt: 
Szekszárd.
A Szekszárdi csoporttársunk Péter egy veszélyes szerkezetet a gázfözöt a 
csomagok közé helyezte.
Következő úti cél PAKS Atomerőmű, Albi a portán floppin leadta a csoport 
útitervének programját, ha elveszünk tudják a mentő expedíció úti célját 
meghatározni.
Pakson a Wollner Pali lakása előtti köztéri padon kipihenhettük a buszozás 
eddigi fáradalmát. Volt időnk amíg Büki Ági az estét és az éjszakát 
kipihenése hajnali 8 -kor a érkezett, természetesen cigarettával a kezében.

Jakab Évike gondosan csomagolt hátizsákokkal és szatyrokkal érkezett, 
mint gondos háziasszony és feleség. A csomagok elhelyezése után nekem 
is kényelmes helyem maradt a hátsó ülésen. Zoli az ülésrendet úgy 
határozta meg, elől üljenek a fiatalok és a soványak, hátul pedig korosabbak 
és kövérebbek neki középen jutott hely. A csoport minden tagja együtt volt, 
így indulhatunk tovább Dunaföldvárra.
A hídnál hosszú kocsisorral szembesültünk.
Egy kis várakozás után cseng a mobiltelefon, Pécs TV kért tájékoztatást 
tőlem a csoport útvonaláról és programjáról és a szegedi barlangkutatók 
akciójáról.
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Dománszky Zoli működtette a kisbusz légkondicionáló berendezését, ami 
úgy működött, hogy, hol, leengedte, hol felhúzta az ablakot.
Átjutottunk a Dunaföldvári hídon, irány Kecskemét.
Az Alföldön messze látni a kies rónaságon, esetleg a kiskunságban a 
kunhalmok láttatnak kisebb kiemelkedéseket.
A nagy mesélő Péter izgalmas történeteitől hangos az utastér.
Ági kivételesen a bagózás helyett a történeteken mosolyog sőt hahotázik. 
Pali mellette szolidan és megszokott szerénységével állja 
..megpróbáltatásokat”,
Dománszky Zolinak a légkondicionáló nagyon kócolja dús hajkoronáját, de 
fittyent hányva ennek ellenére, engedi nekünk a kellemes alföldi levegőt. Az 
autóbuszból gyalogos diák kiránduló csoportot látunk. Az alföldi kirándulás is 
nyújt élményt, okoz örömöt. Kecskemét várost megkerüljük a körgyűrűn- 
mert itt már az is van. A rádiótelefon tornyok mellett egyre több óriási 
szélkereket látunk a távolban. Az általuk termelt energiát a legolcsóbbnak és 
legtisztábbnak mondják.
A kecskeméti katonai repülőtér kínál látnivalót számunkra ahogy autóval 
elsuhanunk mellette. Szenkirály faluban a kocsmában és boltban „pihenünk” 
és vásárolunk. Kávéznak közülünk azok, akik csak így tudnak élni, élvezni 
az életet.

Pali vezeti tovább a kisbuszt Évike továbbra is elöl-középen a karmester 
szerepét látja el. Zoli egy üléssel hátrább ült, Áginak áll a szerencse 
kábítószer nélkül is, elvan kábítva a folyamatos tájékoztatástól. Ági szó 
hélkül csak bólogat egyet-egyet.
Éviké felkiált: „ szamár húzza a fogatot, nézzétek!
A „csacsifogat” érdekes látványt nyújt az autók forgatagában.
Szolnoknál átmegyünk a Tisza, majd a holt Tisza hidján. Törökszentmiklós 
szépen fejlődő település az Alföldön.
Menetközben a Tisza-tó látványában gyönyörködünk. Kisújszállás 
Jéformátus temploma szép látványt nyújt így az autóból is.
Kombájnok végzik az aratást, körülbelül 50 gólya felügyeli a munkát, 
honfoglalási szobor együttest látunk egy kis dombon az út mellett. A 
faszobrok a hét törzset és középen Árpád vezért jelképezik. Mindez Karcag 
város előtt látható. Püspökladány faluban pihenőt tartunk, de csak azért 
mert Ági önuralma eddig tart bagózás ügyben, azért egy pohár sört is 
halmaz körítésnek.
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Báránd barokk tornyú református temploma jobbra, katolikustemploma balra 
volt látható. A Keleti - főcsatorna hídján megyünk át. Berettyóújfalu, majd a 
Berettyó-folyó „ állja utunkat „. Biharkeresztes: ásványvíz konzerv, kenyér, 
vásárlás, és indulás a határállomásra.
Ártánd határállomás. Nincs benzinkút .vissza a városba. Végre találunk egy 
benzinkutat. Tankolás: TEMPÓ, DIESEL, 44 litert 8.988.- Ft. Levegőnyomás 
ellenőrzés, töltés. Ismét a határállomás felé fordulunk.
Jól felkészült társaság vagyunk, nem tudjuk feltölteni levegővel az autó 
kerekét, a „kövér” benzinkutas segít. Ismét a határ- állomásra érkezünk 
14.00 órára. Eddig 517 km-t utaztunk, + 200 km Paks-Pécs-Paks.
Előttünk, mellettünk Dáciák, a letűnt kor megszokott autócsodái, de utánunk 
már román rendszámú legújabb, típusú Golf viszi a tehetősebb polgárokat. 
Útlevél vizsgálat, vámvizsgálat után rövidesen

Nagyváradra érkezünk.
Ütött kopott lepusztult a város. A városon folyik keresztül a Körös-folyó, a 
belvárosban. Minden szemetes koszos.
A városból kifelé menet Félix fürdő mellett haladunk el. Új Ortodox templom 
mellett suhan el az autónk.
A városból kiérve megpillantjuk az erdélyi hegyeket: Réz hegység, Király 
erdő. Egy vízi erőmű hatalmas gátja mellett vezet az utunk. A Körösök vízét 
duzzasztják fel. Eddig egyenes terepen autóztunk. Elértük a hegyeket, 
felfelé menet Király-hágó felé haladunk. A hágóból lefelé haladva 
megpillantjuk a Körösök áttörését, amely elválasztja a Réz-hegységet a 
Bihar- hegységtől. Leérünk a Körös-völgyébe, Kolozs megyébe. 
Székelyföldre érkeztünk, itt voltak valamikor a székely határőr telepek 
meséli Dománszky Zoltán.
A körös folyó mellett vezet a vasútvonal. Csócsára érkeztünk, és családi 
birtok volt erre valamikor.
A hegyek között szépen gondozott havasi legelők mellett haladunk. A 
völgyben az út párhuzamosan halad a vasúttal. Sebesvár várát látjuk, ez 
védte a törökök ellen Erdély ezen részét.
A föútról lekanyarodva SZÉKELYÓ felé, magyar felírat fogad bennünket 
EKE TÁBOR felé. A faluba érve teherhordó csacsik vannak a sétáló 
emberek mellett. Kalotaszeg tájegységre érkeztünk. Erdély azon részére 
amelyet a következőkben bemutatunk.
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Egy kis helyismeret! Kalotaszeg bemutatása.

Kalotaszeg az a ritka kivételeknek tekinthető tájegység, ahol a megőrzött 
népművészet (viselet, fazekasság, építészet, népköltészet) és 
hagyományok egy adott területen jelentkeznek.
Kalotaszeg, miként Kós Károly 1932-ben megfogalmazta, „eredetileg a 
Vlegyásza lábánál elterülő azt a kicsiny háromszögletű földterület jelenti, 
melyet a Bánffyhunyad alatt összeömlö Sebes-Körös és Kalota vizei fognak 
be. Tágabb értelemben Kolozsvár megyének azt a területét, amely a 
Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal, illetve országút közepén és két oldala 
mentén Kolozsvártól egészen Csúcsáig terül el és amelyet délen a Gyalui 
havasok északi, nyugaton a Vlegyásza havas és a Meszes hegylánc keleti 
lába foglalta be”. Kelet felé Kalotaszegnek nincs ilyen pontos földrajzi, sem 
Pontos néprajzi határa, s a Kolozsvár környéki falvak mintegy hidat alkotnak 
északkeleti irányban a Mezőség, délkeleti irányban az Aranyos vidék felé.
Ezt az átmeneti állapotot jól érzékelteti a Kolozsvárral töszomszédos 
Györgyfalva példája.
Kalotaszeg néprajzilag három részre tagolódik. Egyik része a Felszeg: a 
Sebeskörös és a Kalota háromszöge, Bánffyhunyad központtal.

A második rész a Körös vizétől északra, az Almás-patak völgye mentén a 
Szilágyság felé lejtösödö Alszeg,végül ettől keletre Kolozsvárig a Nádas- 
Patak völgye, vagyis Nádasmente. Mivel a Nádasmentébe a párhuzamos 
Kapusvölgyi falvak is beletartoznak, ezt a harmadik kalotaszegi kistájat 
Kolozsvári átmeneti vidéknek is nevezzük. Kalotaszegi tanulmányok 
emlegetik a Cifravidéket is , ez a Nádasmenti egy része, főleg Daróc, 
“Ogártelke, Vista és Méra.
Turisztikailag nagyon könnyen megközelíthető: az E60-as nemzetközi főút 
szinte kettészeli. A leágazó utak egy része országos főút (Almás völgye) 
illetve fontosabb összekötő utak (Bánffyhunyad - Jósikafalva, Kolozsvár - 
Egeres - Középlak). Ezenkívül, a nemzetközi főúttal párhuzamosan halad 
keresztül a tájon a Kolozsvár-Nagyváradi (300-as fővonal) vasútvonal is. 
Kalotaszeg mai domborzatának kialakulása háromszázmillió évvel ezelőtt, a 
Kőszénkorszakban kezdődött. Ebben a korszakban a Gyulai havasok 
üdékén hatalmas gránit feltolulással egybekötött hegységképzö folyamatok 
flottak. E gránittömeg északi nyúlványai Gyerömonostor határában is 
felbukkannak. Az izzó, mélyből feltóduló magma közben hatalmas nyomást 

gyakorolt a képződő hegység peremvidékén már korábban lerakodott és 
kristályosodott kőzetekre.
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Bedecs, Erdőfalva, Dongó, Rásca és részben Pányik is ilyen - az 
amfibolitok csoportjába tartozó palákból álló pádon fekszik.
Ez a hegységrendszer a kréta korszak végére erősen lepusztult, felületén 
nagy, elegyengetett felszínek alakultak ki. Miután a földtörténeti újkor végére 
a hegység ismét kiemelkedett, a Hideg- és Meleg-Számos, valamint Bedecs 
és Kiskapus között a Kapus patakja (Lonka patak) mély völgyeket vágtak 
belé. így alakult ki a festői szépségű Pányiki-szoros a Kapus-patak Lonka- 
völgynek is nevezett szakaszán, Bedecs és Kiskapus között.
Az egész Kalotaszeget uraló Vlegyásza (1836 m) egy óriási lávaömlés 
eredménye. Az esemény a Középső-Krétában zajlott le mintegy 100 millió 
évvel ezelőtt, amikor óriási mennyiségű dacit, andezit és riolitláva ömlött ki.
A Meszes hegység, mely nyugat felé lezárja a Bánffyhunyadi medencét, 
szintén ősi kristályos palákból áll. Hirtelen letörése a medence felé vetőkkel 
magyarázható. A besüllyedt medencét elöntötte a paleogén tenger, melyből 
lerakodtak a márgák, mészkövek, gipszek és vörös anyagok.
Mai domborzatát tekintve megállapíthatjuk, hogy az időnként változó 
éghajlat hatásai mellett a közetminöség irányította a felszín fejlődését. 
Vezérszint az alsó és a felső durva mészköpad.

Kaloszeg tájképi változatosságát nagyban befolyásolták a kölcsönhatásban 
levő tájalakító tényezők (közetalkat -szerkezet - domborzat, éghajlati és 
vízrajzi tulajdonságok, élővilág és társadalom). Felső- és Alsó-Kalotaszeg 
között a kettős tagoltság szembetűnő. Felsö-Kaloszeghez tartozik Magas- 
Kalotaszeg, a bedecsi-gyerömonostori magas térség, Erdöfalva - 
Gyerőmonostor - Pányik - a Sátorhegy, valamint Dongó vidéke. Magas- 
Kalotaszegre jellemző a viszonylag nagy tengerszintfeletti magasság (700- 
900), bokros-tanyás hegyi települések, erdöfoltok, hegyi legelők, kaszálók 
és gyér, gyenge termöképességű szántóföldek. Felsö-Kalotaszeg 
hegyközeiben van, éghajlata zordabb mint átlagosan Kalotaszeg éghajlata. 
Felsö-Kalotaszeg Felszeg részét Nyugaton a Vlegyásza előhegye, a Kőhegy 
vagy Kalota hegy határolja, míg déli irányba a gyalu-dongói vonulat érinti.
Jellemző e tájra az agyagos márgán fekvő nyolc-tíz méter vastagságú durva 
mészkőből álló rétegsor.
Alszeg .Felszegtől északra, közel 200 méterrel lejjebb az Almás patak és 
mellékvizei mentén terül el. Jellemzője a kopár, suvadásos táj. Alszegen az 
éghajlat viszonylag enyhébb. Elterjedt a földművelés, szőlőtermesztés, 
ellentétben Felső-Kalotaszeggel, ahol főleg az állattenyésztés fontos. Az 
ugyancsak Alszeghez tartozó Kapus-Nádas mente eróziós domboldalaival, 
számos mészköréteg kuesztáival, „szöktetőivel teszi hangulatossá a tájat.
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A tájra jellemző az erózió látható vörösesbarna talajjal borított lejtőkön 
felbukkanó fehér foltok - mészkő, gipsz, agyagfejtő helyek -látványa. 
Csaknem minden település mellett helyi kőfejtő működött.
Jelentős, bár kishozamú vizei e tájnak az Almás-, a Nádas-, a Kapus- és a 
Kalota patakkal. Kalotaszegen, pontosabban Körösfö felett ered a Sebes- 
Körös, mely Bánffyhunyad környékén egyesül a Kalota patakkal.
Kalotaszeg növénytani ritkaságait tekintve említést érdemel a henye 
boroszlán (Daphne cneorum) vagy részeg -virág, mely a Körösfő felett 
emelkedő 750 m magas Részeg tetőn terem.
A Kapus völgyére merőleges a Pányiki-szoros. Különlegesnek számító 
környezete, éghajlata, mikroklímája van. Télen, a hideg levegő, nagy 
fajsúlya miatt benyomul a függőleges kőfalak közé, míg nyáron a napsütés 
csak kismértékben érvényesül. Igazi fagyzugnak tekinthető a Pányiki- 
szoros.
Mindezt jól példázza növényzetének sajátossága is. Fent a tetőn a tölgyfa 

erdőben járunk, s ahogy leereszkedünk, előbb nyír majd fenyves jelzik az 
éghajlat hűvösségét. ’’Igazi fordított világ ez, amelyben fejtetőre állanak a 
növényföldrajz általános megállapításai”
Kalotaszeg népe története során sokat szenvedett a háborúktól.

"1241-ben kun és tatár betörések, 1437-ben a parasztmozgalmak harcai és 
az azt követő megtorlások, valamint az 1700-as évek kuruc-labanc háborúi 
tizedelték lakosságát. Ennek ellenére etnikai képe egységnek mondható. 
Lakossága jegenye és Kisbács kivételével református. Templomainak döntő 
többsége késő románkori ízléssel épült, melyeket később gótikus stílusban 
átépítettek vagy kibővítettek. A XVII. Században a falusi templomokat fallal 
kezdik körülkeríteni és ez a védelmi jellegű építkezés alakítja ki a 
templomvárakat. A körülkerített falon belül van a temető - címterem - ahová 
bástyával megerősített kapun át lehet bejutni. A bástyákon és a tornyon 
tornác fut végig az őrség számára. A torony fából készült tetőszerkezete 
általában zsindellyel fedett, magasan és karcsún tör az ég felé. Oldalán 
négy kisméretű „ fiók torony” áll.

Az egyházi építészethez tartozik még a különálló, faszerkezetű harangláb is. 
A templomok belső, fából készült részeit, berendezéseit, tárgyait festéssel 

díszítették, motívumaik virág- és állatalakok variációi, színkészletük: fehér, 
okker, világos és sötétkék, zöld és rötvörös.
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A kazettás mennyezetet, a szószéket és koronáját, a karzat deszkázatát, a 
padokat és úrasztalát a magyar népi elemeket is magába foglaló 
reneszánsz stílusban festették a környék asztalos festői ( a gyulai Asztalos 
János Ketesden 1692-ben, Bikaion 1697-ben és Körösfőn, az idősebb 
Kolozsvári Umling Lőrinc, Szászlónán 1752-ben, Gyerőmonostoron 1758- 
ban, Körösfőn 1764-ben, Valkón, fiai - Lőrinc és János - Körösfön, 
Gyerőmonostoron, Bánffyhunyadon, Bikaion dolgoztak az 1770-es években. 
A középkorban öt vár védelmezte ezt a vidéket: Sebesvár, Váralmás, 
Egeres, Léta és Gyula.
Kalotaszeg lakóinak nagy része földművelésből élt, de napjainkban az 
iparban és a kereskedelemben foglalkoztatottak aránya jóval meghaladja a 
gazdálkodók számát. A talaj rosszul termő, sovány és köves , az 
állattenyésztés jövedelmezőbb; jellemző haszonállat a bivaly.
A nők létrehoztak egy sajátos - csak erre a vidékre jellemző- szövésből, 
varrásból hímzésből és ruhakészítésből álló” háziipart”, amely forma és 
motívumgazdagságával európai hírnevet vívott ki a népművészetet kedvelők 
körében.
Ezen a vidéken ma is él a tárgyi népművészet több ága: a fafaragás, a 
bútorfestés, a szövés, a varrás és a hímzés, valamint a férfi és női 
viseletkészítés. Feltétlenül meg kell említeni a szellemi hagyományokat is; a 
naptári év jeles napjaihoz, kapcsoló archaikus szokásokat és a közösségi 
összejövetelek nagy számát is. A kalotaszegi famunkák igen széles skálát 
ölelnek fel.
Leglátványosabb a remek arányérzékkel megalkotott, fedeles kiskapu, 
melynek két tartóoszlopát geometrikus vagy növényi mintázatú faragással 
díszítik.
A lakás, belső berendezési tárgyait szívesebben készítik festéssel, amely 
kevés, de annál harsogóbb színből áll. A régi bútorok alapszíne zöld, az 
újabbaké kék vagy fehér.
Az általánosan használt díszítmény egy stilizált kancsóban kinövő, mindig 
szimmetrikusan komponált virágcsokor. Festett, bútorokat ma Nyárszón és 
Mákóban készítenek.
Az utóbbi években fellendült a fafaragás. Jelentős a bánffyhunyadi Kudor 
„dinasztia" tevékenysége. Ugyancsak említést érdemelnek Sárvásár, 
Körösfő és Magyarókereke alkotó műhelyei. Híres kőfaragó műhelyek is 
fellelhetők Kalotaszeg területén. Kitűnnek a vistai és zsoboki faragások.
A kalotaszegi hímzések a magyar nyelvterület egyedi formakincsű termékei. 
Stiláris szempontból megkülönböztető az írásos és szálán-varott technika.
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A vidék specialitása a fodorvászonra varrt kézimunka, melynek alapanyaga 
a házilag szőtt gyapot - vagy elegyesvászon. Az írásos hímzések neve 
onnan származik, hogy a vászonra a mintát varrás előtt előrajzolják.
A kalotaszegi viselet talán a legimpozánsabb az erdélyi magyar ruházatok 
között. Különösen a női viselet arányai, motívum- és színhasználata 
lenyűgözően ünnepélyes hatású. A női öltözködés szinte minden egyes 
darabja ugyanaz, mint a múlt század elején. Fehérneműként pendelyt 
hordtak. A női ing nyakból ráncosan hullik alá, kezelőjét és álló nyaki részét, 
keresztszemes varrással díszítik. Az ing legdíszesebb varrása a kari részen 
van. íráson díszítik, vállfös ing a neve. A szoknya vagy fersing aprón ráncolt. 
A fersing elé kötényt vagy kötőt kötnek.
Az ing fölött hidegben báránybőrböl szabott mejjrevalót hordtak, amelynek 
teljes felületét tömötten, szűcsselyemmel, pamut-vagy gyapjúfonallal varrtak 
ki. Felsőruhaként viselik a bujkát. Lábukra napjainkban is magas sarkú, 
rézpatkós csizmát húztak, amely lehet fekete vagy piros. A piros csizmát 
9épi varrással díszítik. A kalotaszegi női ünnepi viselet jellegzetessége a 
Huszuly. Középkori viseletnek számít a dulándlé, egy nagyméretű 
hégyszögletes „kendő”. A leányok gyöngyös pártát hordanak és nyakukban 
zsinórra felfűzött gyöngyökből formázott bojtot.
A férfiviselet a húszas években megváltozott. A csizmanadrág kiszorította a 
hő gatyaviseletet. Felsőruhaként mindennapossá vált a bujka, amelyet az 
öregnek fekete, a fiataloknak pedig piros-zöld színű gépvarrással díszítették, 
Fejfedőként szalmakalapot vagy pörge szélű posztókalapot hordtak. Téli 
hidegekben szürke darócot vagy térdig érő bőrrátéttel díszített, vállnál 
kivarrott kozsókot viseltek.
lapjainkban a felsorolt női és férfi viseletek egyes darabjait hétköznap is 
hordják, de öltözetként csak ünnepnapokon viselik.

Kalotaszeg néprajzilag jelentősebb települései.
Kalotaszeg falvait bemutatva nem hagyhatunk ki olyan településeket, sem 
helyek e kistáj határán kívül találhatók.
E falvak építészete, népviselete és népviselete és népművészeti- , élő 
hagyományai rokonságot mutatnak. Ezek: Ajtony, Györgyfalva, Kajántó, 
Magyarfenes, Magyarléta és Tordaszentlászló.

könnyebb áttekinthetőség érdekében betűrendben soroljuk fel Kalotaszeg 
jalvait: A Mezőség szélén fekvő falu neve Ajtony (Aiton) oklevelekben 1320- 
ban jelentkezik először Oktkunth néven. 1334-ben plébánia temploma van. 
Régen védelmi célokat szolgáló kőfal vette körül. Nyugati kapuja román 
stílusú. Középkori mennyezete leomlott, kazettás mennyezettel 
helyettesítették.
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Bábony (Babiu) 1291-töl jelentkezik oklevelekben. Középkori temploma 
korán elpusztult. 1935-ben Kós Károly tervezte új fatemplomot építenek, 
melybe a régiből átmentik az 1752-ből származó festett karzat és festett 
mennyezet tördelékeit.
Bánffyhunyad (Huedin) vásáros város, közigazgatási központ, 
vasútállomással.
Kalotaszeg egyetlen városa. Központját a négy fiatornyos, Árpádkori 
református templom uralja. A XIII. századi templomból a románkori hajó egy 
része maradt fenn. A többi rész 1872-böl származik, amikor az 1765. évi 
földrengés után meghosszabbítják. A románkori szentély helyett épült 
csúcsíves boltozata a fent említett földrengéskor beomlik.
A helyette készített festett kazettás mennyezet Umling Lőrinc műve. A hajó 
mennyezetfestménye ismeretlen kolozsvári asztalosok munkája 1705-ből: 
„Építette ez Mennyezetet Hunyad városa Nagy Inségi között."
Szentélyének ablakai mérműves kiképzésűek. A reneszánsz díszítésű 
köszószék Kidéi Sípos Dávid műve, a lebontott drági templomból.
Bánffyhunyadon értékes kulturális-hagyományőrző tevékenység folyik. Itt 
szerkesztik a Kalotaszeg című - Gyarmathy Zsigáné által 1890-ben alapított 
- lapot.
A Ravasz László ház ad helyet népdalvetélkedöknek, néprajzi 
kiállításoknak, előadásoknak. Érdemes megtekinteni a Kudor „dinasztia” 
fafaragó műhelyét is.
Bedecs (Bedeciu) 1345-ben jelentkezik az oklevelekben. Református 
temploma volt a gótikus korban. Ablakai a későbbiek során reneszánsz 
jelleget kaptak.
Helyette ma görögkeleti templom áll.
Bikái (Bicalatu) református templomáról 1400-ból van adat: Tamásfalvi Illés 
fia, Gergely, IX. Bonifác pápához fordul, hogy plébánia templomot építsen. 
Koragótikus ízlésben épült, szentélyének két mérműves ablaka van. 
Mennyezet festményének nagy része Umling Lőrinc János alkotása.
Valkókelecel (Balcesti), Egerbegy (Agárbiciu), Felsőfüld (Fildul de Sus), 
Gesztrágy (Straja), Gyeröfalva (Pániceni), Nagypetri (Petrindu) és 
Románnádas (Nadasu) ortodox fatemplomai arányaikban, 
vonalvezetésükben kecses egységgé ácsolt épületek, egyéni alkotások.
Felsőfüld 1727-ben épült rendkívül magas toronysisakos fatemploma egyike 
a táj legszebb faragott-festett zsindelytetős fatemplomainak.
Egeres (Aghiresu) uradalmi központ volt a Bocskai, Gyulaffy, Mikes, 
Szentkeresztí családok főúri kastélyával. 1572-ből származó kapufelirata 
szerint a XVI. század második felében épült.
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Ma romos állapotban van. Református templomának XIII. századában épült 
hajóját később gótikus stílusban kibővítették. A templom református kori 
Patrónusa a Bocskai család; egyik ősének emlékét (Bocskai Gáborét) 1593- 
ból sírkő őrzi.
Farnason (Sfáras) a Szent-lványi család kastélya a XIX. század elején 
épült. Ezt ma a környék legmodernebb öregek otthonának építik át. 
Hatalmas park övezi. A falu református temploma a XV. századból való. 
Alaprajza gótikus. E korból való 1475-ös harangja és az 1510-ből származó 
síremlék.
A déli kapu melletti oroszlán a római kor emléke. Kazettás mennyezete 
1750-ből való, Umling Lőrinc munkája. A templomtól délnyugatra harangláb 
áll középkori haranggal.
Gyalu (Gilau) a XII. század vége felé egyházi birtokként szerepelt. 
Központjában, parktól övezve áll a XV. században épült várkastély a 
Rákócziak - I. és II. Rákóczi György kedvelt vára. 1660. május 22-én II. 
Rákóczi György innen indult seregével az Erdélybe beözönlött török-tatár 
hadak ellen.
A feltárt római castrum 221 m hosszú és 137,5 m széles.
Az „Alá Siliana" 500 főből álló lovas egység állomásozott itt. Ma kisegítő 
'skola működik a várkastélyban.
Gyerővásárhely (Dumbrava) 1333-ban plébániatemploma van. A középkori 
templomot 1831-ben lebontják és helyébe újat építenek. Régi faragott 
telíratos köveit befalazzák az új templomba. Az 1575-ből származó Gyeröffy 
címeres sírkövet, az 1752-ben készített táblás mennyezetet (Umling Lőrinc 
és Tamási Asztalos János alkotása) érdemes megtekinteni.
Gyöngyfalva (Gheorgheni) bár kiesik a kistájból, Kalotaszeghez tartozik, 
feltételezhető, hogy nevét Szent György tiszteletére szentelt templomától 
kapta.
Intelke (Inucu) népi építészeti emlékben gazdag. Sok az öreg ház. 
Egyedülálló a 21. Számú ház 1888-ban faragott bejárati ajtója, mely egy női 
alakot ábrázol. Számos pávás kalotaszegi stílusban épült ház, gazdagon 
herendezett „tisztaszobák” jellemzik. Tájháza muzeális értékű. Temploma 
egy XV. századi
Keresztelő medencét, s Umling Lőrinc János által készített (1783) festett 
szószékkoronát őriz.
Kajántó (Chinteni) római katolikus temploma XIII. századi építmény. 
Szentélyének boltozata, sekrestye ajtaja és a déli oldalon elhelyezett papi 
ülőfülke a XVI. századból származik.
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Kalotadámos (Domosu) temploma a XIII. század vége felé épült. Ezt 
bizonyítják a templom gótikus korából fennmaradt stílusjelek: fali 
szentségfülke, a torony alatti nyugati kapu, a nyolcszög három oldalával 
záródó szentély. Mennyezetkazettáit 1753-ban festette Umling Löricn. 
Kalotaszentkirály - Zentelke (Zam -Sancrai) a Bánffyak egykori 
uradalma. A település központjában, dombon áll középkori eredetű, négy 
fiatornyos református temploma.
Toronyaljának bejárója csúcsíves. A templomból kivonuló színes sokadalom 
látványa illetve Ady Endrét: „A Kalota partján” című versének megírására. 
Ma dombormű állít emléket a költőnek. Kalotaszentkirály nemzetközi népi 
tánctáborok szervezője. Ékes pont a faluturizmus láncában.
Ketesd (Tetisu) az Almás-patak völgyében fekszik. XIII-XIV. századi 
fatornyos temploma helyén 1937-ben Kós Károly által tervezett köegyház 
épült. Harangtornyában néprajzi kiállító terem van.
Kisbács (Baciu) Kolozsvárhoz való közelsége révén városi jellegű település. 
Katolikus temploma őrzi a XIV. századból eredő sekrestye sima csúcsíves 
ajtaját és a hajó kapuját.
Kiskapus (Capusu Mic) 1335-ből származó templomának négy sarkán 
faragott kváderkő szegély, nyugati bejárójánál csúcsíves kapu, s a kapu 
feletti körablak teszi műemlékké azt. Gyeröffy címeres sírkövek, 
boltzárókövek gazdagítják. Ácsolt haranglába 1895-ből származik.
Körösfő (Izvoru Crisului) 1341-ben püspöki birtok, s feltételezhető, hogy 
temploma is az volt. Kazettás mennyezet, karzatai, padelötti, 
szószékkoronája 1764-ből való, Umling Lőrinc alkotása. Ma a falu jelentős 
népművészeti központ. Határában magaslik a Riszeg-tetö. Itt honos a 
védett, henye boroszlán (Daphne cneorum). Tavasszal, virágzása idején 
(májusi) népi fesztivál színhelye a hegy.
Lóna (Magyarlóna - Luna de Sus) templomának eredete az 1300-as évek 
elejére tehető. 1652-ből való „ szász” elöneve szász településre utal. A 
templom mai formája gótikus. Jeles értéke templomnak a hajót egész 
hosszában és szélességében fedő kazettás mennyezett; 120 kazettája, 
gazdag virágdíszítéssel Umling Lőrinc alkotása 1750-ből.
Magyarfenes (Vlaha) XIII. századból való katolikus templomának szentélye 
egyenes záródású. A keleti falat betöltő századból való katolikus 
templomának szentélye egyenes záródású. A keleti falat betöltő 
háromrészes freskó a XIV. század közepén készült. A szentélyben lévő 
freskót valószínű a Szent György szobor alkotói, a Kolozsvári testvérek 
(Márton György) készítették a XIV. század közepén.
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A nagy múltú 8 szobás Jósika kastély a két világháború között eltűnt. Itt 
9yerekeskedett a magyar regény megteremtője Jósika Miklós (1794-1965). 
Magyargorbó (Garbau) egykori köegyházának XV. századi szenteltvíztartó 
töredékei az egykori templomdombi ásatásokkal kerülnek felszínre.
Magyargyerőmonostor (Manastireni) terméskőből épült református 
temploma a falu közepén emelkedő dombon fehérük. Az 1241-es tatárdúlás 
után a templomot a Kalota nemzetségből származó öt család - Gyerőfi, 
Kabos, Radó, Kemény és Mikola- építette újra. 1442-ben Kabos Tamás 
bővítette. 1660-ban törökök felégették, 1675-ben földrengés rongálja meg. 
Mivel a földesúr és a nép már a XVI. század végén reformált, a katolikus 
templom belső jellegzetességei teljesen eltűntek.
Mennyezetének festését Umling Lőrinc készítette. A templom déli külső 
talán napóra található és hármas szoborcsoport, melyet Debreczeni László 
1936-ban tett hozzáférhetővé. A legértékesebb a madárleány, mely emlőiből 
két sárkányfiókát táplál. A mű nagyon régi lehet, mert tudjuk, hogy a sárkány 
a kereszténység felvétele előtt volt szent állat. A szobor az anyatej mágikus 
védö hatását sugallja. A torony kőből és fából készített remekmű; 40 m 
Magas 4 fióktoronnyal. A sisak alatt faragott csipkés tornác van. A cintermet 
várfal veszi körül. A falu szülötte Debreczeni Márton (1802-1851) 
bányamérnök, aki Kossuth Lajos bányatanácsosa volt. Ö alkalmazta először 
Erdélyben a gőzgépet (Zalanta, 1838). Itt működött mint református lelkész 
Hory Farkas ( 1818-1872), aki verseivel, balladával díjakat nyert. Szép 
síremléke a cinteremben van. Lánya Etelka, később Gyarmathy Zsigáné, 
népi kultúrát felrakó és irodalmi tevékenysége folytán „Kalotaszeg 
Nagyasszonya" lett.
Magyarkapus (Capusu Maré) az Erdélyi püspökség birtoka, neve 1282-ben 
villa Kapus néven jelentkezik a forrásokban. Templomának építését 
közvetlenül a tatárjárás utáni évtizedekre, a XIII. század közepére teszik. 
Magyarléta (Liteni) a Jára-patak bal partja fölött emelkedő várnak a 
Névadója.
kezdettől fogva királyi vár. Építésének pontos idejét nem ismerjük. 
Oklevelekben már 1324-ben szerepel. Ma romokban áll.
Magyarókereke (Alunisu) temploma 1273-ban épült.
A templom déli, nyugati és északi oldala még eredeti. Szószékkoronája 
1746-ból való, a festések - a karzat 5 táblája és a papi szék - az Umlingok 
Műhelyében készültek.
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Magyarsárd (Sardu) temploma eredetileg egyhajós gótikus templomnak 
épült kb. 1300-ban. Később, a reneszánsz idején a mellékhajókkal 
megtoldották. Ma romokban áll, de tisztán megőrzi eredeti gótikus jellegét. 
Magyarsárd határában csodálatos nárciszrét (Narcissus stellaris) terül el. 
Védett növény.
Magyarvalkó (Valeni) erődített, két bástyás kőkerítéssel körülvett temploma 
valóságos gyöngyszem. Dombtetőn épült a XIII. században. Szentélye 
gótikus bordázató. Befalazott kövei közül említést érdemel a Valkai család 
címere.
Szentélyének mérműves ablakai, kehelyformájú keresztelömedencéje 
középkorra utal. Hajója kazettás borítású, Umling Lőrinc és fia 1778-ból való 
munkája. A temetökertben régi kopjafákat tekinthetünk meg.
Magyarvista (Vistea) református temploma jelentős műemlék, a XIII. 
századból. E századra utaló részletei: nyugati félköríves kapu szölőleveles, 
fürtös indával vagy a leveles-virágos inda sárkánynak mondható pikkelyes 
törzzsel. Déli bejárója ugyancsak románkori, az ősi hitvilág fő szimbólumait 
ábrázoló jelképekkel: páros nap, hold és csillagok. Mészréteg alatt XV. 
századi freskók lapulnak. Mennyezete 120 kazettával fedett, melyeket 1765- 
ben idősebb Umling Lőrinc festett. Neki tulajdoníthatjuk a templom összes 
festményét. Haranglába 1760-ban készült ácsmunka. Országszerte híresek 
kőfaragó mesterei.
Magyarzsombor (Zimbor) plébániatemploma 1332-ből való. Mai formáját a 
XV. században kapta. Kehelyformájú köszószéke Kidéi Sípos Dávid 
munkája 1742-ből.
Makófalva (Macau) öreg házai, a Kós Károly tervezte művelődési otthon, 
jelentős műkedvelő tevékenysége, kalotaszegi bútorfestő iskolája mind 
megannyi érték.
Nádasdaróc (Dorortu) nevel299-ben jelentkezik oklevelekben először.
Terméskőből épített református temploma magastetös, zsindelyfedésű 
műemléktemplom a XIV-XV. századból. 90 táblás kazettás mennyezete, 
festett padelöi Umling Lőrinc alkotásai. A szentélyt három gótikus ablak 
világítja meg. Közülük az egyiket kőlapból faragták.
A hajó két ablaka csúcsíves. A templomot kőkerítés vette körül. A cinterem 
ma is temetőhely.
Nagypetri (Petrindu) temploma a XV. században épült. Erre vall a személy 
többszögű záródása, a szentély északi falában megőrzött fali szentségfülke 
csúcsíves stílusa. Kazettás mennyezete Asztalos István munkája- 
Haranglába zsindelyes fedett szép ácsmunka.
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Sebesvár (Bologa) Hunyad és Hunyad-vár néven is emlegetik. Alapítási éve 
ismeretlen. 1319-től emlegetik oklevelekben. 1412-1435 között Zsigmond 
királytól a losonci Bánffyak kapják adományul. A Henc (Székelyfö) 
Patakjának Sebes-Körösbe való beömlésénél a kereskedelmi utat vigyázta; 
vám funkciója volt. Ma romjai láthatók. Sánccal körülvett 203x121 m-es 
római castrumjának (Resculum) romjai mai látszanak. A castrumhoz fürdő is 
tartozott. Itt a Cohors II. Hispanorum állomásozott, melynek feladata Dacia 
északnyugati határainak a védelme volt.
Sztána (Stana) református temploma XV. században épült gótikus 
stílusban.
Festett kazettás mennyezete, a templom belső írásos varrottas díszítése 
teszi a templombelsöt kedvessé. Vasútállomáshoz közel található Kós 
Károly hajdani családi rezidenciája, a „Varjúvár”.
Szucság (Sucegu) a hasonnevű völgyben, XIII. századból származó 
temploma mai formáját a XV. században kapta.
Tordaszentlászló (Savadista) 1887-1888-ban épített református 
templomának padlókövén Dengelegi Pongrác 1488-as évszámú címere 
található. Nem messze a templomtól áll a Jósika -Mikes - Széchen kastély a 
XlX. Századból. Ma szanatórium. Tordaszentlászló népi kórustalálkozók 
színhelye. Szerve tagja a kalotaszegi faluturizmusnak. A templom előtt álló 
szent László kő mellszobrot 1992 június 27-én, I. László király szentté 
avatásának 800. Évfordulóján avatták fel. Alkotója Sántha Csaba fiatal 
szovátai szobrászművész.
Türe (Turea) református temploma déli portikuszában szölöleves, - indás 
díszítésű oszlopfő található. Homlokzatát elöredülö helyzetben levő redős 
rúhás, kardos alak díszíti. A templomkert számos régi sírkövet őriz. A XIII. 
században épült templomának szószéket Kidéi Sípos Dávid faragta. Kós 
Károly (1883-1977), Kalotaszeg szerelmese, a türei tiszteletes lányát, 
°alázs Idát vette feleségül (1910).
Váralmás (Almasu) 1238-ban épült monostoráról volt neves. 1241-ben 
tetárok pusztították el. Romos köveit beépítették az almási Dezső várba. A 
vár romjai még láthatók.
Zsobok ( Jebucu) ma Bethesda-Gyermekotthonával világhíres. 1490-ben 
épült templomot 1879-ben pusztította el, ezért temploma újonnan épült.
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A fenti kitérők, ismertetők után térjünk vissza a táborban történtekhez.

A táborba érkeztünk szerdán 17 órakor. Jelentkezés, regisztrálás a 
sorszámon az 1074-es a sátorszám 340. Nyakba akasztós kártyát kaptunk 
névvel egyesület nevével, és hogy melyik településről érkeztünk. Kaptunk 
még fából faragott tábori emblémát. Elkezdődött a sátorverés, pontosabban 
a sátorhely keresés. Zoli határozottságának köszönhetően nehezen de 
elhelyezkedtünk. Sátorverés nagy élmény volt, Zoli és Pali az egész tábor 
és ami segítségünkkel, tudták felverni a sátrukat, sötétedésre azért elkészült 
ül! Azt, hogy elnök nem ért a sátorveréshez talán megbocsátható, de egy 
egyszerű természetjárónak soha.
Jöttek sorba a barátok, ismerősök köszönteni a küldöttségünket. A tábor 
résztvevőinek több mint a fele Magyarországról érkezett. Elsősorban a keleti 
megyékből. Mi Tolnaiak, Baranyaiak és Fejér megyeiek érkeztünk a 
legtávolabbról.
Fontos megemlíteni, hogy a tisztálkodáshoz a vizet a tábor mellett elfolyó 
hegyi patak szolgáltatta, minden kényelmével és „frissességével”. A több 
mint 1200 fő táborlakó toalett igényét 8 igen különleges ácsolt WC szolgálja 
széldeszkából, vannak összeácsolva. Használatkor fejed lábad kilátszik. 
Tehát dolgod végzése közben beszélgethetsz a sorban állókkal vagy 
nézelődhetsz az erdőben. Csináltak pisilő helyet is. Ez volt a felírat ami egy 
deszkapalánk volt a WC-k mellett.
Sötétedés után 21-22 órakor csaknem mindenki a sátrába vonult pihenni. 
Volt, akinek ez sikerült, volt akinek nem. Be borult az ég esett az eső. 
Éjszaka , a szép csillagos égben gyönyörködhettünk, már aki alvás helyett a 
csillagokat nézte, én ezt tettem. Néztem a teliholdat és szívtam a tiszta 
levegőt.
Következett a csütörtök hajnal. Este az eső miatt csak néhányan használták 
a hegyi patak vizet tisztálkodásra. Mosakodás helyet inkább kiálltak az 
esőre. Fogmosás után az öblögetés a hozott ásványvízzel történt. 
Borotválkozás kövön ülve, vagy állva a patak meder szélén, tükör nélkül 
emlékezetből. Következett a mosakodás, felül-alul nem okozott gondot. 
Megtanultam fürdönadrágban ... és .....mosni! Talán azok is kipróbálják
akik körülettem mindezt máskép, vagy azt a területet kihagyva mosakodtak. 
Nem keltettem akkora feltűnést, mint amire számítottam.
Nagy élmény volt, amikor a patakban „feljebb" valaki a fenekét, lejjebb meg 
a fogát mosta a hegyi patak „friss tiszta „ vizében.
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Tábor ünnepélyes megnyitása ökumenikus istentisztelettel kezdődött. 
Először román majd magyar nyelven. Az EKE vezetői köszöntötték a tábor 
résztvevőit, kellemes időtöltést és jó barátkozást kívántak.
A tábortól messze fent a hegyoldalban a tábortól 5-600 méter távolságra 
található az ivóvizet szolgáltató forrás, a havasi legelőn. A rendezők szerint 
szerencse, hogy az a két vízkifolyás (forrás) az idén „megindult” mert ivóvíz 
különben csak a hegy másik oldalán található. A havasi réten, legelőn a 
források közelében nagyon sok bábakalácsot (ez nem sütemény, hanem 
szép virág) és sok-sok más szép és különleges virágot csodálhatunk meg. 
Délután kezdődnek a programok autóbuszos kirándulás 200
Et-ért, tájfutó verseny (én is indultam nehézsúlyban), rövid túra a SEQUOIA 
fenyőhöz, EKE Országos Közgyűlése, turista vetélkedő, Kalataszegről 
diavetítés, foto, kiállítás, vetélkedő, és még számtalan más program. 
Csütörtök (augusztus 2.)
Elindultam a tájfutó versenyen a 35 év felettiek kategóriájában. Egy fő volt 
nálam idősebb 61 éves. A 6-os ellenőrző pontig „keményen” felfele kellett 
menni, kellett volna futni de utána szerencsére csak lefele vezetett az út, így 
az általam elkövetett „gyors mozgást” már futásnak lehetett nevezni.
A valamivel több mint 2 kilométeres pálya, kézzel rajzolt, de szint vonalas 
térképen rendezték. 36 perc alatt teljesítettem a versenyt, 32 perccel 
nyerték. Örülök, hogy elindultam.
Ha tudtam volna , hogy a lassúságom, másokhoz képpest nem is lassú, 
mert kevés volt az idő különbség , a versenytársam és köztem. Jobban 
igyekeztem „futottam” volna.
Zoli, Pali, Évi, Albi, Péter autóbuszos és gyalogos kiránduláson vettek részt 
a Sebes folyó völgyében.
Ági a szokásos „balettjét” végezte egész nap, vigyázott, hogy a rossz 
bokáját ne erőltesse meg. Vacsorára sült csirkecombot evett, könnyű 
felként és természetesen szívta a szokásos pipáját, cigarettáját.
Este 20 órakor már nagyon hűvös volt, lehűlt a levegő itt a nagy hegyek 
között. Jöttek csapatostól a szárnyas bogarak, felhőként közelítették a 
sátrakat. Szúnyogot eddig nem láttam. Én a mikrobuszban tértem 
Nyugovóra. Nagyon hideg volt az éjszaka.
pénteken (augusztus 3-án) reggel nehezen ébredt a társaság.
reggeli borotválkozás, mosdás, fogmosás ásványvizes öblítéssel, 
reggelizés a sátrak közti „clubban”.
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A Zoli arra ébredt, hogy éjszaka elvesztette a sapkáját. A sapka azért 
fontos, mert az ágyból, sátorból kimászva fel kell tenni a fejére, hogy ne 
kócolja össze dús haját a reggeli szellő. Nem tudjuk, hogy honnan de 
előkerült a sapka.
Zoli mobil telefonját a babakocsiban játszógyerek csörgőnek, zörgőnek 
használhatja, mert ha megrázza zörög, de telefonálni nem lehet vele.
Zoli, Péter és Albiék a hosszú túrára mennek. Van aki busszal indul és 
gyalog jön haza, és van aki gyalog indul és busszal jön haza. A Vigyázó 
csúcsáig 26 kilométert kell megtenniük gyalog.
Zoli és Péter a késlekedő autóbusz miatt gyalog indultak a hosszú túrára 
Albiék után.
Ági a néprajzi érdekességeket bemutató autóbuszos kiránduláson vett részt. 
Pali és én Czárán emléktúrára és emléktábla avatására indultunk.
Mindenki szép élményekkel és elfáradva érkezett vissza a táborba.
Zoli fáradt el legjobban. Annyira, hogy Palit kérte meg a töltött káposzta 
melegítésére, de mire neki készülődött az evésnek a forró káposzta hideg 
káposzta lett, de azért megette.
Palival késő délután a faluba mentünk, sört és ásványvizet inni, találd ki 
olvasó melyiket ittam én. Este a sátrak közt a „clubban” mindenki elmesélte 
élményeit a vacsora közben és után. Ez a club nem volt más, mint az 
atomerőmű camping bútorát fotelnak használva beszélgetünk.
Amikor már a többség aludni tért Albi és én megbeszéltük a tájékozódási 
túraversenyzés jelenét és jövőjének, lehetőségeit.
A továbbfejlesztés módját kerestük, sok-sok érvet felsorolva egymásnak. 
Albi az egész napos túra fáradalmainak kipihenésére az összkomfortos 
sátrába vonul.
Zoli és Pali visszaérkeztek a sörözésből.
Ági már régebben a sok-sok bagó elszívása, iszogatás és a magyar barátok 
meglátogatása után nyugovóra tért.
Pali és én Zolit hallgattuk, aki felvázolta a természetjárás általa elképzelt 
jövőképét. Szívtuk magunkba a kellemes hegyi levegőt és néztük a csillagos 
égboltot. 22 óra körül megfigyelhettük a felkelő teliholdat. Beszélgetés 
közben megérkezett a tanácskozás színhelyére, Rakaczky Pisti a BAZ. 
megyei elnök kolléga.
Politika vitafórummal zártuk a napot késő éjszaka. Zoli fáradságra 
hivatkozva aludni tért. Néhány perc után a hangos horkolása miatt Rakaczky 
Pisti és én is lefekvésre kényszerültünk, Zoli sátrától távolabb vonulva.
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Kellemes hűvös volt a levegő. Ezen az éjszakán Igazi alvásra való idő volt. 
Ágit ma kértük meg először a regionális altábor rendjének biztosítására, az 
üres ásványvizes üvegek összeszedésére, a 7 m-re lévő szemetes zsákba 
öobálásával. Nem tudta vállalni, bokabajára és lustaságra hivatkozva. 
Szombat (augusztus 4).
Reggel mindenki később ébredt a szokásosnál. Zoliékkal a „WC együttes” 
közelében találkoztam, a várakozás közben egymással beszélgettek. A 
szokásos tisztálkodás következett a patakban és társaságban. (Mindig 
sokan voltunk) Reggelizés, készülődés a kirándulásokra.
Ágit Miskolciak keresték, hogy pálinkával, ébresszék fel. Nem sikerült. A 
szokásos módon kórusba kiabálva, hatalmas zörgés közepette sikerült csak 
felébreszteni. Mozsárágyú beszerzése szükséges, Ági felébresztéséhez.
Álbi és Évike gyalogtúrára ment, Ági autóbuszos kirándulással látogatja meg 
akörnyék történelmi emlékhelyeit, a nehéz ébredés után.
Zoli és Pali a környék kultúrtörténeti, népi emlékeit tekinti meg autóbusszal, 
Péter eltűnt a „rengetegbe”, a fák és az emberek között, nem látjuk egész 
nap.
Én az altábor rendjét próbálom emberek fogadására alkalmassá tenni, és 
felkészülök a holnap reggeli hazaindulásra. Lebontottam sátramat, 
^egszárítottam és elcsomagoltam, lemostam és elpakoltam a cövekeket.
Á holnapra szükséges ruhanemű és cipő kivételével mindent elcsomagoltam 
és az autóba pakoltam.
Á patakban kimostam eddig használt rövid nadrágomat és sapkámat, 
valamint fürdönadrágomat. Szárítás gyorsan és könnyen ment az erős 
napsütés elvégezte a rábízott feladatot. Igazi nyári meleg volt!
Mindezt azért tettem, hogy hegyi patakban mosott ruhában térhessek haza 
szeretett családomhoz, akikkel szerda óta még beszélni sem és SMS-t 
küldeni sem tudtam innen a világ végéről, erről a csodálatos szép helyről, 
hvike Zolinak a nyakát olajozza (ne gondoljon senki pálinkára) a tegnapi 
leégés” nyomait enyhítve. A hajtól mentes feje tetejére feltette ugyan a 
sapkát, de konzervatív módon, sittjével előre, nem hátra felé tette a fejére. 
Igy nyakát az erős napsütés megperzselte.

El tudom képzelni, hogy ha nem találja reggel sapkáját. Akkor feje tetején, 
annak „kopasz” része is „pecsenye” pirosra égett volna.

Pali ma reggel nagy „eseményre” számított, bízott abban, hogy a tegnap 
esti káposzta melegítés, ellentételeként ma reggel Zoli nem csak magának 

hoz teát Pétertől, hanem neki is. Hiú remény volt, Pali torkán akadt a 
reggeli, mert Zoli elfeledkezett róla. Gondolom a levegő változás és a 
fáradtság okozza nála, ezt az „emlékezet kihagyást”.
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Egésznap csodálatos idő volt, a tábor kiürült, a táborlakók különböző 
programokon vettek részt.
A kiránduláson résztvevők közül Évi és Albi érkezett haza először. A helyi 
patak hűs vízében szabadultak meg az út porától, mert por az van az 
utakon, hihetetlen mennyiségben. Majd Ági, Pali, Zoli és Péter is haza 
érkezett.
Hazaérkezésükkor már lehetett menni a közös vacsoráért.
A vacsora fél deci szilvapálinka és egy tál krumplis, húsos gulyás volt. 
Minden táborlakónak főzték ezt a vacsorát.
Ági kivételével a vacsorát mindenki megette. Ö örömmel segített a pálinkák 
elfogyasztásában.
Este Ági és Pali busszal indultak Kalotaszentkirályra megnézzék a 
Nemzetközi tánc és énektábor gálaestjét és eredményhirdetését.
Mi többiek az altáborban beszélgettünk sokáig.
A tábor minden részén kisebb-nagyobb csoportokban gitároztak, énekeltek, 
beszélgettek, készültek a táborzárásra. Mindenki búcsúzkodott, az újonnan 
szerzett barátoktól.
22 órakor meggyújtották a központi tábortüzet, amely hajnalig világított és 
melegítette azokat a táborlakókat akik a tűzet körülülték énekeltek, 
beszélgettek. Mi, akik az altáborban maradtunk kb. éjfélkor tértünk 
nyugovóra, addig beszélgettünk. A Zoli kétoldalú - nem hivatalos
tárgyalásokat folytatott a Brassóiakkal a kapcsolatfelvételről, 
cserekapcsolatról.
Ági és Pali hajnali fél háromkor értek az altáborba, mert közben megálltak a 
tábortűznél is, meg máshol is, ezt azért tudom, mert felébredtem a 
hazaérkezésükkor.
Augusztus 5-én.
Vasárnap reggel, enyhe, kellemes időre ébredtünk 9 órakor (magyar idő 
szerint 8 órakor már kellemesen sütött a nap.) Száradtak a sátrak.
Az altáborra én maradtam, mert a többiek a tombola sorsoláson vettek részt, 
azt hitték nyernek valamit, de ez nem sikerült. Albi lassúnak tartotta a 
tombola sorsolást, ezért míg a többiek visszatérnek lebontotta a sátrukat, és 
az Ági útmutatása és engedélye alapján kitette a napra száradni.
Fantasztikus a nyüzsgés az egész táborban, mindenki készülődik a 
hazautazáshoz, sátorbontás, „lomtalanítás”.
Azt figyeltem meg, hogy a táborlakók többsége még egyszer használja a 
különleges WC-t és a hegyi patak nyújtotta fürdési lehetőségeket.
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Lekerültek az altáborok zászlórúdjairól a zászlók, ezeket is elcsomagolták. 
Több ismerős barát, sporttárs érkezett hozzánk, hogy elköszönjön, és jó utat 
kívánjon hazafelé. Mi ugyanezt tettük másokkal a sok-sok jó baráttal 
ismerőssel.
Zolinak és Palinak a sátorbontás, ugyanúgy mint az építés nagy gondot 
okozott, de az összefogás az segített.
Lassú készülődést, gyors autóba szállás követte. Még egyszer körülnéztünk, 
Albiék fotóztak, hogy emlék is maradjon a táborról és a csodálatos 
környékről. Kiértünk a civilizált föútra. Zoli sört akart írni maradék pénzén de 
Pali aki a mikrobuszt vezette mindig rossz helyen állt meg. A 
határállomáson, viszonylag gyorsan átjutottunk.
Mindenki alig várta, hogy hazaérjünk. Magyarországon már otthon éreztük 
magunkat. Szép volt, jó volt , de a legjobb az volt , hogy barátok közt 
voltunk.
Megjegyzés: Bükiné Törő Ágnes (Ági),_Dománszky Zoltán (Zoli), Gergely 
Péter (Peti), Jakab Albert (Albi), Jakab Éva (Évi), Wollner Pál (Pali).

TÁBOROZÁS SZÉKELYÓN

Nagy hegyek veszik a tábort körül, 
A sok-sok ember a tábor szépségét, viszi majd hírül.

Az ivóvíz, forrás magasan a hegyoldalba vagyon, 
A friss erdélyi cipót szereti a táborlakó nagyon.

A gyalogos turista, megy a hegyi vándorútra, 
Hátizsákjában élelmet és vizet visz a hosszú útra.

Napközben bárányfelhők tűnnek fel az égen, 
Úgy mint a bábakalács a havasi réten.

Patakban a közös fürdés emlékezetes élmény, 
A szervezett sok szép program maradandó élmény.

A hegyi táborban nagy a vigasság. 
Igazi barátságok kötődtek, ez az igazság.
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A Vándortábor környékének áttekintő térképe



Szentkirályi látkép Szentkirályi asszonyok

Sebesvár



Kalotaszegi lány

Kilátás a Vigyázóról



Bánffyhunyadi templom Sequoia fenyők

Székelyó látkép



Havasrekettyési vízesés A „Felső menedékház”

Kilátás a Stanciu völgyére



Téli kilátás a Vigyázóról

Inaktelki nők Magyarvalkói templom



Vistai fiatal pár Szentkirályi szobabelső

Kazettás mennyezet



Vigyázó és a Fehér-kövek

Virfuras barlang



Rizikó-esés (Kis-Sebes völgye)

Havasi táj

Vigyázói turistaház

Fehér-kövek télen

Virfuras barlang Virfuras bg. (aktív folyosó)



Mecseki források felújítása
írta: Baumann József

A Pipás - forrás felújítása.

A volt IV. Üzem parkolójából 2001. március 10-én indulok csákánnyal, 
kapával felszerelve a kátyúkkal tarkított erdészeti úton a forrás 
irányába. A tavasz egyre jobban kibontja a virágok szirmait, és a 

madarak hangosan dalolva keresik párjukat. A Balkáni fakopács egy 
lehasadt bükkfa végén nagy erővel jelzi territóriumának határát és elűzi a 
betolakodó rivális hímeket. Az alsó úton közelítem meg a forrást, a leveleiket 
kibontott medvehagymák között. A forrás fölött egy vastag erdei juhar volt 
nekidőlve az alatta magasodó bükknek ami veszélyeztette a forrás 
felújítását. Kérésemre a hetvehelyi erdészet kivágta a balesetveszélyes fát 
és most vastag vágás felülete, jelzi a forráshoz vezető irányt. A kivágott fa 
lehasadt ágain lépkedek keresztül és a szederinda hosszú szálait 
kerülgetem. A forrás most még jobban összedőlt mivel a kidőlt fa éppen 
telibe találta. A vastag fát feldarabolták, és géppel vontatták félre. Csend ül 
a völgyön. A kövek közül, halk csörgedezés hallatszik amint víz, furakodik 
az évmilliós kövek között. A forrás névadó köve ferdén bedőlve pihen a többi 
között.
Szerszámaimat leteszem a volt forrás elé és készítek egy fényképet a 
környékről. Nyáron a legnagyobb aszályban jártam itt és megjelöltem a 
forrásmezöket, melyeket a forrás felújításakor fel tudok majd használni. A 
csákánnyal a megjelölt helyen sújtok le és vicsorogva lazulnak meg a kövek. 
Víz serken a kivett kövek helyére nehezítve a gödör mélyítését. Az eret 
látom és tudom, hogyan kell majd elkészíteni az ülepítő medencét. Jobbra 
találok még egy mezőt, ami bőven ontja a finom vizet. Ott is mélyítek egy 
gödröt és látszik a bejövő víz iránya. Szerencsére nem kötött sziklába kellett 
vésnem igaz akkor másként oldottam volna meg a feladatot. A permi vörös 
homokkő elszínezte a vizet és most vörös folyamként, szalad a völgy 
irányába. A forrás felújítása nem veszélyezteti a növényzetet néhány mohás 
követ, kell megmenteni, valamint a két erdei pajzsikát és két tő sást. 
Nekiállok a régi forrás megmaradt részeinek kibontásához. Egymás után 
teszem félre a mohás köveket, és egyre jobban látszik, a forrás megmaradt 
medencéje. Szemben köböl kirakott kis alagúton csordogál a víz a 
medencébe és azt megtöltve a kifolyócsövön a szabadba.
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forrás fölötti köves terület forrásmezejéböl szivárog le a víz és kerül a 
9yüjtö csatornába. A forrás vízhozama most öt liter percenként és a hőfoka 
nyolc, Celsius fok. Néhány óra telt el és sikerült jól "felforgatnom" a forrás 
környékét. Egy helyre dobáltam a forrásmezöre hullott ágakat, kövekből 
kupacokat képeztem. Derekam egyre jobban tiltakozik a hajolások végett 
ezért abba kellett hagynom a további munkát. Lemostam szerszámaimat 
hátamra vettem zsákomat és elindulok az elhagyott parkolóba.
2001. Március 26. Kriston Barnabás barátommal pakoljuk ki a kocsiból a 
forrásépítés kellékeit. Két, harminc literes hordót, négy szál műanyagcsövet 
és a vas kifolyócsövet valamint a szerszámokat. Vissza kell még jönni a 
zsákos betonért és a nagy feszítövasért. Az erdészeti úton haladunk melyet 
még mindig sok vizes kátyú tarkít nehézzé téve haladásunkat. Letérünk a 
völgy irányába a könnyebb haladás reményében. Lépteink nyomán 
fokhagymaillat serken. A zöld medvehagymákon taposunk az öreg 
bükkösben. Átmászunk néhány árkon, ami utunkat keresztezi. A közelmúlt 
s°k esője és az elmúlt napokban esett tíz centiméteres hó olvadása 
rriegindította a szunnyadó vízfolyásokat. A vörös kövek közül fürgén 
faladnak az erek a völgy irányába. A hóvirágok lassan elvirágoznak és 
helyüket a kék ibolyák, váltják fel. Végre feltűnik a forrás és lerakhatjuk 
terheinket. Egy kulacsot megtöltöttem forrás vízzel, hogy később legyen 
tiszta ivóvíz. Elmondtam Barnabásnak tervemet, miként fogjuk kialakítani a 
°rrást az új ülepítő medencékkel.
h°9tuk a feszítövasat és a kapát és nekiálltunk a medencék mélyítésének. A 
.Múltkori feltáró gödör aljában a feltörő víz homokszemeket forgatott 
játszadozva. A nehéz feszítövasat a kövek közé préseltem és fellazítottam a 
bőveket. Barnabás lehajolva egyenként szedegette ki őket. A kristálytiszta 
ivóviz hamar vörös lett és már nem látszottak a csillogó homokszemek a 
Medence aljában. Vödörrel kimertük a zavaros vizet, hogy lássuk a 
Megbúvó köveket. A kiöntött víz vörösre színezte a völgy felé szaladó 
ereket. Elkészültünk a felső medencével és belesüllyesztettük a perforált 

hordót. Jólesett felegyenesedni, és egy kicsit pihenni. Elővettem két 
dobozos sört és azzal oltottuk szomjunkat. Cinegék trilláztak a környék fáin 

messziröl egy feketeharkály jellegzetes hangját hallottuk. Elkezdtük a másik 
eőence mélyítését az előző bevált módszerrel. Hamar elkészült és elnyelte 

, jnásik hordót. A forrás falazatának irányába kell most árkot készíteni a 
°vek között. Kapa, csákány, feszítövas cserélődik kezeinkben mindig az 

ami a legmegfelelőbb a munkához.
.A kiásott csatornában lassan megindul lefele a víz átbukdácsolva a régi 
falazáson.
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Ismét egy kis pihenő és nézegethetjük a parányi ökörszemet, miként állít elő 
olyan érdekes hangot. A patak szélén korhadt ágon ülve hangos énekével 
párját keresi. A hordókat és a kifolyót összecsöveztük, majd a hordók mellé 
köveket süllyesztettünk. A völgy felöli oldalt fóliával béleltük ezzel 
biztosítottuk a vízzáró réteget. Készítettem néhány felvételt mielőtt 
nekiállunk betemetni a medencéket és csöveket. A csövek medrébe 
agyagos földet döngöltünk és a tetejére köveket tettünk. A kifolyócsövön 
megjelent a vörös víz ami lassan halványodott majd ¡hatóvá vált. Elindultunk 
ki a zsákos betonért és a kőműves szerszámokért az autóhoz. A fölső úton 
mentünk a vadles felé lassan bandukolva. A kocsinál csöves hátizsákra 
szereltük a betont és Barnabás vállalta az első etápot a forrás felé- 
Nyöszörgött a hátizsák a súly alatt, csörömpöltek a szerszámok a vödörben- 
A vadlesnél adta át barátom a zsákot és elindultunk most lefelé a csúszós 
úton. Minden lépést ki kellett tapogatni a csizmával, ne hogy a 
medvehagyma alatt egy faág rejtőzzön. Szerencsésen leértünk és Barnabás 
lesegítette terhemet.
A forrás csöve ontotta a finom vizet. Egy vödörrel megmértem a hozamát, 
ami húszon öt liter percenként és nyolc fokos. Megkevertük a betont és az 
összeválogatott kövekből elkezdtük felépíteni az elő falat. Hamar elfogyott a 
harminc kiló beton éppen akkor, amikor a forrás nevét tartalmazó követ 
tettük, a helyére. Meghúztam a medencék tetején a fedeleket és lefedtük 
kövekkel. Hordtunk még agyagos földet a kövekre, hogy a növényzet 
hamarabb benője. Az elhordott föld helyén szépen alakult a forráshoz 
vezető ösvény.
A bükkfák, koronáin keresztül egyre sötétebb felhőket véltünk látni, ezért 
nekiálltunk eldugni a szerszámok és anyagok egy részét. Mire végeztünk 
nagy cseppekben eleredt az eső. Gyors léptekkel elindultunk felfelé a 
domboldalon. A vadleshez érve kisütött a nap és elállt az eső. AZ 
esőcseppek csillogtak az ágakon és a madarak elkezdtek újra énekelni. 
Sárosan fáradtan értünk a kocsihoz és örültünk, hogy végre leülhettünk.
2001. Március 31. Juhász Kornél barátommal pakoljuk ki autómból a 
szerszámokat és anyagokat. Cement, homok és zsákos beton kerül a 
csöves hátizsákokra. A kezünkben kapanyélen átfüzött nagy vödör benne 
folyami homok. Kerülgetjük a sáros dagonyákat melyekben riadtan úsznak a 
sárga hasú unkák a túlsó partra. Úgy döntünk, hogy letérünk a kátyús útról 
az erdőbe. Csendesen szitál az eső, madarak dalolnak a zöldülő ágakon. 
Nehezen tudunk szinkronba jönni a lépésekkel, ezért a vödör himbálózik és 
kibillent az egyensúlyból.
Kornél elcsúszik egy ferde ágra lépve és a zsákkal a földre huppan. A 
vödörből néhány marék homok a földre hullik és beteríti a medvehagymákat. 
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Felsegítem társamat és folytatjuk utunkat a forrás felé. Már mindketten 
tudjuk, hogy rosszul tettük, hogy letértünk a sáros de kitaposott útról.
Vízmosás keresztezi utunkat azon kellene ügyesen átjutni de lábam 
megcsúszik és hanyatt esek a nehéz zsákkal fogva a kapanyelet. Nem 
ütöttem meg magam csak alig tudok felállni ezért Kornél, húz fel engem, 
kezét nyújtva. Lépteinkkel felzavarunk egy őzbakot, aki szaladni kezd, majd 
odébb megáll és méltatlankodva néz felénk. Ugatásával jelzi, hogy az ö 
birodalmában járunk és jól tesszük ha tovább állunk. Arcunkon és hátunkon 
folyik a verejték és örülünk, hogy végre lepakolhatjuk vállainkról a 
kínzóeszközöket.
A forrás csobogva üdvözöl bennünket és az eső is elállt. Töltök vizet a 
forrásból a későbbiekre, de most iszunk egy pohár finom szekszárdi 
vörösbort. A Nap is kisütött és ennek örömére a zöldküllő hangos 
ükoltozásba kezd, amit a mátyások is megirigyelnek. A forrás vízhozama 20 
liter percenként és 8 fokos. Az ideiglenes kifolyócsövet megtoldjuk egy két, 
méteres műanyag csövei, hogy a falazatot tudjuk építeni. Kevertem erős 
oementes anyagot és a múltkor kiképzett ülepítő medencét a forrás 
kifolyójánál kikentem vele. A régi töredezett eternitcsövet levágtam és 
helyére egy vastag falú kék müanyagcsövet építettem kifolyónak. A kifolyó 
felett megmagasítottam a falazatot. Kornél eközben a forráshoz vezető 
ösvényt csinálta. A keletkezett földet a forrás fölötti köves részhez hordta. 
Pihenésképpen elővettem a tájolót és a mérőszalagot, hogy a forrás két 
f°9laló medencéjét bemérjem. A forrás kifolyócsöve a méröpont közepe és 
ottöl a baloldali medence 150 fokra és 460 centiméterre van a jobboldali 172 
fokra és 430 centiméterre. Felírtam az adatokat és nekiálltunk Kornéllal a 
romos fal kibontásának.
Egymás után feszegettük ki a köveket a homokos talajból és tettük félre a 
későbbi építéshez. Kibontottam az ideiglenes kifolyócsövet a forrás mögött 
ös fűrészlappal elvágtam a műanyagcsövet. A víz így a régi ülepítő 
medencébe zubogott le. Visszaütöttem az ideiglenes vas kifolyót de kivenni 
már nem tudtam ezért elől, bebetonoztam. A forrásmezökböl jövő víz most a 
medence kövezetét mossa, ezért egy könyököt ékítek rá így a víz felülről a 
medencébe, csoboghat. Jó nézni és hallgatni a természet zenéjét. 
Véglegesen lezártuk a forrás mögötti részt és bontjuk tovább a régi bedőlt 
falazatmaradványt. Megmunkált kőre lettem figyelmes amint a kapával 
takarítottam el a homokos anyagot. Elkezdtem körbeásni és örömömre 
megtaláltam az eredeti kifolyó alatti medencét.
A medencéböl előkerült egy régi típusú sörösüveg teljes épségben. A régi 
tömzsi üveget kimostam, és a forráskövére helyeztem. A legalább tizenöt évi 
eltemetettség után újra megcsillanhatott rajta a napsugár.
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A medencét kitakarítva látszott, hogy kevés munkával eredeti szépségében 
tündökölhet tovább fogadva a belecsorgó vizet és a szomjazó erdő lakóit. 
Kivettük az utolsó köveket is és elértük az alap szintet. Válogatva a köveket 
elkezdtük építeni a falat és mögéje homokos iszapot folyattunk. Kornél 
átázott bakancsával hordta a sáros falazó anyagot. Kezeinket a víz és a 
homokos kövek kimarták és néhány réteget az ujjaink hegyéről le is 
koptattak.
A Nap szerencsére ragyogott és ezt kihasználva készítettem felvételt az 
eddig elvégzett munkáról. Kornél finom bort ivott én a forrás vízével 
csillapítottam szomjamat. Kevertem betont és az összerakott falazatot 
rögzítettem vele, Kornél a terepet rendezte a forrás fölött. Észrevettük, hogy 
a víz eltűnik a forrás előterében a nagy kövek alatt. Arra gondoltam, hogy a 
szivárgásos módszerrel tüntették el elődeink a kiáramló vizet. 
Kíváncsiságból felemeltünk egy követ és láttuk, hogy alatta valamikor 
kiépített csatorna volt. Most homokkal és apró kövekkel feltelve nehezen 
tudja ellátni feladatát. Úgy döntöttünk kibontjuk a köveket, és helyre állítjuk a 
csatornát. Feszítővassal alányúltunk és egymás után feszítettük fel a sárga 
kemény homokkő táblákat. Ezeket a köveket máshonnan hozhatták ide mert 
erre nem tudok ilyen kibúvásokat. A "csorgát" kapával kipucoltuk és a víz így 
akadálytalanul szaladhat a köves leejtőn. Kornél bakancsa kívül belül vizes 
volt és a munka is kiszívott bennünket ezért úgy döntöttünk nem állunk neki 
a következő feladatnak. Lemostuk a szerszámokat, és a nagyobbakat 
eldugtuk az erdő rejtekébe. Hátunkra vettük maradék dolgainkat és 
elindultunk sétálva a szép napsütésben a parkoló irányába.
2001. Április 04. Feleségemmel, Ágival indulunk a Pipás - forrás irányába 
szerszámokkal és hátamon a harminc kilós zsákos betonnal. Ági műtétje óta 
először jöhet egy kicsit ki a szabadba dolgozgatni. Tegnap délután már 
kihoztam a zsákos betonokat. Egyet bevittem a forráshoz egyet pedig 
eldugtam a bokrok alá ez lapul most hátamhoz. A fákról csak néha hallani a 
madarak hangját pedig szépen süt a Nap, és sugarai simogatják a 
medvehagymák zöld leveleit. Egy fekete harkály rikoltozik majd ő is 
elhallgat. A vadlesnél elindulunk le a völgybe óvatosan figyelve lépéseinket. 
A forrás vidám csobogással fogad bennünket és mi örülünk, hogy levehetjük 
terheinket. Áginak tetszik az eddig elvégzett munka, hisz ö csak évekkel 
ezelőtt járt itt lent a forrásnál.
Kicsit pihentünk, majd elővettem az eldugott nehezebb szerszámokat és 
anyagokat.
Ági elment bejárni a környéket, mert fizikai munkát még nem végezhet. Én 
nekiláttam az elfolyó árok oldalainak kikövezéséhez, hogy ezeket a nagy 
homokkő táblákkal le tudjam fedni.
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A kövek zöme megvolt csak a megfelelőket egymáshoz kellett illeszteni. 
Pontos, hogy a tetejük egy magasságba legyen. A mederben egy nagy kővel 
sokáig birkóztam, hogy ki tudjam venni, de végül az útban lévő darabot le 
kellett vésnem. Készen állt a meder és nekiláttam lefedni egészen a 
keresztbe dőlt régi fenyőgerendáig. A munka hevében észre sem vettem, 
hogy valaki az oldalban a lehullott ágakat gyűjti össze egy kupacba. Ági nem 
hírt tétlenkedni ezért állt neki a környék tisztításának. A Nap melegét jól 
lehetett érezni ezért lekerült rólam az ing és pólóban folytattam a munkát. 
Elkezdtem a jobboldali ledőlt falazat kiásásának. A köveket vastagon 
belepte az erózió által lehordott törmelék és kisebb facsemeték és 
szederindák is megtelepedtek rajta. Kapával húztam le a földet, és 
feszítövassal mozgattam ki a köveket. Ági a forrás alatti széles 
kőtörmelékes oldalt tisztogatta. Eljutottam a legalsó kövekig és elkezdtem 
rájuk felépíteni a falat. Két termetes követ kínlódva de sikerült a falhoz 
Sörgetni és beépíteni. A falazat mögé köveket dobáltunk és iszapos 
hordalékot. Amikor feltelt a fal tetejéig a töltés akkor vízzel bemosattam kőfal 
apró zugaiba ezt a sáros anyagot. Kilenckor kezdtük, és most dél van ezért 
ügy döntnök, hogy ebédidőt tartunk. Előkerülnek a szendvicsek melyeket 
Ági készített nagy gondossággal. Jólesik a szendvics és a hozzá harapdált 
medvehagyma, ami kéz közelben volt. A csobogó forrásivásra buzdított, 
aminek nem tudtam ellen állni.
A bükkfák szürke kérgein ágak árnyékai játszadoztak. Most még messze 
lelátni a völgybe a Bögrés - kút felé. Fájó derekamat kiegyenesítem és 
nekiállok megkeverni az egyik adag betont. Porzik a köőrlemény, ahogy a 
gödörben lévő vízhez öntöm. A tiszta víz szürkére színeződött és sok apró 
buborék indult meg felfelé. A kőműveskanállal kevergettem az egyre sűrűbb 
anyagot amíg a megfelelő sűrűségű nem lett. Csuklóm az előző napi 
fárasztó munkáktól már nehezen engedelmeskedik de elkészült a beton. A 
résekbe csapkodom az érdes anyagot, és kisebb köveket ütök utána ezzel 
erősítve a falat. Ági már a völgyhajlatnál jár a tisztogatással és a csillogó víz 
szalad feléje. A nyirkosabb részeknél vízüveget keverek a betonba a 
gyorsabb kötés érdekében. Elkészült a jobboldali falazat és ismét egy 
darabját visszaadtuk a régen készített forrásnak. Elmostuk a szerszámokat, 
összepakoltunk és három órakor elindultunk ki a kocsihoz.

2001 Április 07. Juhász Kornél barátommal tömködjük a negyven kilós 
homokos zsákot a hátizsák belsejébe, ami a második próbálkozásra sikerül. 
Á másik zsákot a csöves hátizsákhoz erősítjük. Kezünkbe vesszük a 
szerszámokat, és roskadozó lábakkal elindulunk a forrás felé. Sokat száradt 

az erdő de a nagy kerékvágásokban áll a zavaros víz melyben békanyálak 
terűlnek szét.
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Az ingoványos iszapos úton lehetetlen volt száraz lábbal bejönni hozzá 
ezért egyre kevesebben keresték fel és tisztították. Gáborral megbeszéltük, 
hogy az erdő felöl a bükkös aljában kis ösvényt képezünk ki ami mindig 
járható. A forrást jelző turista jeleket is kissé módosítani kell az új 
útvonalhoz.
A szerszámokkal elindulok lefelé, hogy a meder szabályozását elkezdjem. 
Húsz méterre a forrástól kezdem a kapával kihúzni az iszapot a mederből. 
Makacsul ragaszkodik a megszokott helyéhez, mert alig bírom kirángatni. 
Ágakkal, gyökerekkel átszőve keményen ellenáll de leleményességemen 
nem tudnak kifogni. Beállók a mederbe, és belülről ásóval kezdem dobálni 
kifelé a fekete iszapot. így már egy kicsit könnyebb gyorsabban halad a 
munka. Az ásó és lapát nyele időnként belereccsen az erdő csendjébe. A 
fákról a reggeli összegyűlt páracseppek hullanak nyakamba. A Kecske - hát 
fáit süti a Nap felette gyönyörű kék az ég. Ezt a patak menti fűzligetest 
nagyon szeretik a vadak, mert sok dagonya látható a közelben. Leveszem 
ingemet mert homlokom egyre jobban verejtékezik. Munkámnak már van 
némi látszatja, mert kétoldalt a meder peremén iszapgát magasodik négy 
méter hosszan. A forrás sáros vize keveredik a másik kis ér vizével és 
elindulnak a Baranya patak felé. Körülöttem a természet megannyi csodája 
sokasodik. Korhadt fán gyűrűs tuskógombák sorakoznak mellette egy kidőlt 
fán szarvasagancs gombák, nyújtogatják vékonyka ágaikat. Cinege és 
ökörszem ugrál a tarka falevelek között vidáman hangoskodva.
Eszembe jutnak gyermekkorom emlékei, amikor komlóról csavarogtunk el 
Kölyukig. Sohasem felejtem el a völgy bizarr illatát, a fürdést a cifra malom 
árkában és a gombostűből készített horgászkészségeket a kifogott 
fickándozó apró halakat. Jó volt érezni a barlang hűvös leheletét, a 
szorongó félelmet a sötéttől és a félelmet a hegyes fogú denevérektől akik 
felettünk lógtak nagy foltokban. Amikor kijöttünk a barlangból átázott 
ruhában jó volt a tűznél melegedni és majszolni a parázsban sütött 
kukoricát. Negyven év telt el azóta és ahogyan én úgy ez a környék is 
megváltozott, kopottabbak elhasználtabbak lettünk. Egy egerészölyv 
vijjogása tereli vissza gondolataimat a mába. Tenyeremet megnedvesítem 
és az iszappal púpozott lapáttal viaskodok tovább. Innen már látni a forrás 
kövezetét és kezemen az első vízhólyagot. A kitisztított mederszakaszon 
gyorsan folyik a víz, és sodrása magával ragadja a belehullott falevelet- 
Autózúgást hallok, ami egyre erősödik majd az úton megáll a terepjáró- 
Gábor ugrik ki belőle kezében távcsövei.
Józsi gyere egy rétisast láttam idejövet itt lehet felettünk! A lapát és az iszap 
visszacsobban a mederbe én meg gyorsan igyekszem kijutni az útra ami 
nem is olyan egyszerű.
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Végre Gábor mellett állok és kémleljük a kék eget.
Mánfa fölött jöttem amikor észrevettem olyan alacsonyan repült, hogy 
sárgás kampós csőrét is látni lehetett. Farktollai végén a fehér ívelés jól 
látszott amint meglovagolta a légáramot.
Állunk és mereven bámulunk felfelé, de a madár csak nem ér ide. Sajnos 
valami más irányba vezérelte így ma egy élménnyel kevesebb jut nekem. 
Gábor a kocsival félreállt és csizmát húzott és kiengedte Sábát. A kutya 
mindjárt felfedezte a kiásott csontokat melyeket egy kupacba dobáltam a 
meder mellett. Teljesen feketék voltak, mert több éve az iszapban feküdtek. 
Egy elhullott szarvas majdnem kövült csontjai melynek egy kutya számára 
még jelez valami szagforrást. Én csak a poshadt rothadó iszap szagát 
érzem a levegőben és kezemen. Gábor a patak szélére kitett iszapot 
rendezgette a meder partján. Kicsit aggódik, hogy beleavatkozunk a 
természet rendjébe és esetleg károsodnak az itt élő növénytársulások. 
Elmondom neki, hogy évtizedekkel ezelőtt is ilyen mocsaras volt ez az oldal 
pedig a patak medre akkor mélyebb volt. Még győzködjük egymást és úgy 
látom némileg megnyugodott és folytatja az árok rendezését. Le kell 
cserélnem a pólómat mert fázik a hátam a vizes ruhától és félek, hogy 
megfázom. Kezemen mélyülnek a vízhólyagok és a ball kis újam már nem is 
érzem úgy zsibbad. Végre elértem a forrás csörgő medencéjét és ketten 
húzzuk ki az iszapot és a valaha belekerült mészköveket. A víz egyszer 
csak megindul a medencéből és elindul végig a kitisztított mederben. Hamar 
kiürül és láthatóvá válik a kifolyócsövön ömlő tiszta forrásvíz. A forrás újra „ 
fellélegzik „ és ismét látja az ágakon ringatózó madarakat és az aláhulló 
színes leveleket. Csákánnyal segítve felemeljük az ülepítő medence 
vasbeton tetejét, ahol egy meglepett meztelen csiga néz felénk meglepetten. 
A medence kővel van falazva hatvan centiméter átmérőjű és másfél méter 
mély. Kőműves serpenyővel lenyúlok az aljáig és megmerítem a kanalat 
finom iszappal. Majdnem vállig nyúlok a hideg vízbe, hogy a többi 
hordalékot is kimerjem. Bőven volt még tartalék hely a forrásvíznek az 
ülepítőben, de jobb a víz minősége, ha nincs iszap alatta. Emlékeztem, hogy 
egy szakaszon agyagos talajjal találkoztam a meder tisztítás során. Ez most 
jé lesz tömítőanyagnak a medence és a fedél közé. Jól bedöngölöm a 
képlékeny anyagot a rések közé így a felszíni vizek nem kerülnek az ülepítő 
medencébe. Avart szórunk a tetőre, hogy jobban harmonizáljon a 
környezettel.
Gábor még egyszer végigjárja a terepet én pedig a szerszámokat gyűjtöm 
egy helyre. Gábor talált egy tő nőszöfűt, amit nekem is megmutatott. 
Megmérem a forrás vízének hőmérsékletét, és nem akarok hinni a 
szememnek.
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Tizennégy fokot mutat a hőmérő, ami három fokkal melegebb a ma másutt 
mért értékeknél. Megmérem még egyszer és az eredmény nem változott. A 
későbbiekben többször ellenőrzőm ezt a forrást, mert eltérő a hőfoka a 
környék forrásaiétól. A vízhozamát húsz literre saccolom percenként.
Készítek fényképeket az elvégzett munkákról és a cuccokkal elindulunk 
kifelé a kocsihoz. A kocsi mellett a patakban lemossuk a szerszámokat, 
csizmákat és Sába mancsait és orrát, mivel legalább két csontot elcsent és 
elásott. Betettük a szerszámokat és elindultunk ki a Cifra malomhoz. Most 
lassabban haladtunk kifelé és Gábor a környék érdekesebb 
növénytársulásairól beszél. A közeljövőben egy tavat készítenek itt a 
völgyben ami sok növény életfeltételét megszünteti és másokét pedig 
megteremti. Az lenne ideális a természetben, ha minden a természet 
törvényei alapján változna. A hídon áthaladva Gábor megáll városi autóm 
mellett és átpakoljuk a szerszámokat. Megbeszéljük, hogy ellenőrizzük a 
forrásnál az élővilág változásait és ha szükséges akkor korrigálunk a 
medernél. Elbúcsúzva Gábor elindul Mánfa irányába én pedig utána. AZ 
Árpádkori templomnál megállók és lefényképezem az Árpádtetöi erdészet 
állttal készített szép fahidat, esőbeállót, szemétgyűjtőket és a terep 
rendezését.

A Négybarát - forrás felújítása

' árosi autónkból 2001.október 27-én kipakoljuk a szerszámokat és 
anyagokat Teca - mama vendéglőjénél. Marton Józsi éppen el van 
foglalva a tó környékét felújító vállalkozóval. Gyorsan elmondja, hogy 

kérésem szerint az előkészített agyagokat kiszállította a forráshoz és 
elrejtette a forráshoz közeli bükkfa tövénél. Megköszönöm segítségét és kis 
csapatunk szerszámokkal, és anyagokkal felpakolva elindul az Éger ' 
völgybe. Kellemesen süt a Nap a szellő sem rebben. A tó leeresztve iszaptól 
dagadó pocakját mutatja felénk. A Delelő - kutat a közeli hidat és a 
vízeséses " kőfalat teljesen felújították. Baloldalon a vörös homokköves 
oldalban egy stabil vízhozamú eret kiképeztek forrássá. Szépen ízlésesen 
kivitelezett munkát látni a falazáson látszik, hogy szakember készítette- 
Maga a forrás foglalása is szakszerű így biztosan sokáig biztosítja a 
kirándulóknak a friss ivóvizet. Iszunk egy korty toroköblítöt a kis laposból és 
folytatjuk utunkat a patak legfelső forrásához.
A völgyben hónapok óta erdészeti munkák folynak és ez kicsit lelassítja 
haladásunkat. Felfele haladunk és sorra kerülnek le rólunk a feleslegessé 
váló ruhadarabok. Alattunk a kispatak csillogva kanyarog a vaskos 
sziklalapok között.
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Reppenve egy sárgás madarat veszünk észre amely a patak vízhez közeli 
kőre leszáll. Farka érdekesen billeg kedves karcsú kis madár. Évekkel 
ezelőtt azonosítottam be amikor először láttam.
A hegyek forrásainak, patakjainak madara a Hegyi billegető. Fészkét is a 
vízhez közeli tereptárgyak közé rejti. A patakot követve felfelé, a víz felett 
repül és halad velünk egészen a Farkas - forrásig. A forrásnál csörömpölve 
kerülnek le rólunk a hátizsákok és szerszámok. Kitisztítjuk a forrás 
medencéjét a vízelvezető kövezett árkát és a forrás előterét. Kapákkal a 
forrás falazata mögötti vízelvezető csatornákat is megtisztítjuk a sok 
belegurult kötői és földtől. Tíz perces munkával megszépült a forrás és 
környéke pedig csak négyen vagyunk. Ha a kirándulók a forrásokhoz érve 
néhány percet a források tisztítására fordítanának, akkor sokkal hosszabb 
ideig élvezhetnék frissítő vizét és csodálhatnák varázslatos környezetüket. 
Megmérjük a víz hőfokát, ami most tizenegy celsiusz fokos és egy liter víz 
folyik ki csövén egy perc alatt. Felmászunk a forrás feletti kis emelkedőn és 
az ismét bozóttal benőtt kanyarban haladunk tovább. Az erdőműveléshez 
készített erdészeti út keresztbe szeli a turistautat ami ezáltal baleset 
veszélyes lett. A kidózerolt fákat kerülgetni kell és a meredek csúszós út 
oldalában nehéz a haladás. Jelezni fogjuk az Árpádtetöi - erdészet felé 
észrevételeinket és biztosak vagyunk benne, hogy segítenek a turista út 
rendbetételében. Már látni a lankás kis völgyeket ahol a Négy barát - forrás 
bnegbúvik.
Az útról jól látszik a forrás táblája melyet még szerencsére nem takart el az 
avar. Lemegyünk és a forrás melletti kidőlt öreg gyertyán mellé lepakolunk, 
barátaimnak elmondom, hogy a forrást 1964 - be Csokonay Sanyi bácsi 
építette barátainak tiszteletére. Ök négyen /Baranyai Aurél, Millner Jenő, 
Csokonay Sándor, Millner Pál /sok időt töltöttek együtt az erdőben előbb a 
C'nke tanyánál, majd később Sanyi bácsit meglátogatva másik kedvencé 
vált helyén az Ordas tanyánál is. Szerették a természetet óvták a 
Pövényeket és etették a madarakat rendszeresen. Sanyi bácsi a források 
doktora- is volt mivel rendszeresen felkereste őket, tisztította javította és 
Gyógyította " a megsérült építményeket.

papákkal elkezdtük az elfolyó kis medret kitisztítani a sok iszaptól és faágtól. 
Kornél a vastagabb faágakat hordja egy kupacba. Ági a két oldalsó 
forrásmezöt tisztítja. Barnabásnak elmondom tervemet, hogy miképpen 
Veretném a foglalást felújítani. Most láthatóvá vált a régi medence, 
amelyből a vizet lehetett kimerni.
Cementből és homokból formált harminc centiméter átmérőjű kör alakú öt 
centi mély medence oldalt kis kifolyó csonkkal. Most mellette oldalról tör elő 
a forrásvíz egy agyagos köves rétegből.
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Az új forrást kifolyócsövesre építjük és ülepítő medencével látjuk el. A forrás 
szintje a medence fölött van néhány centiméterrel ezt a kifolyási szintet kell 
tartanom, hogy a forrás vize nehogy felduzzadjon. Emiatt az elfolyó medret 
harminc centiméterrel le kell mélyíteni. Ennek eredetileg közel harminc éve 
is így kellett lennie. A medret apró hordalékkal kevert kövek teszik 
keménnyé, melyet csak csákánnyal tudunk felvésni. Elkezdem kibontani a 
köveket, és oldalra pakolom őket a későbbi felhasználáshoz. A nehezebb 
kövek bontásához Barnabást és Kornélt hívom segítségül.
Leértünk a forrásmezöig, ahol vörös homokkövek hevernek össze vissza 
több ezer éve. Sárga hasú unkák kerülnek elő a kövek közti üregekből. 
Hasuk citromsárgán világít az iszapban, amint a partoldalról visszagurulnak. 
Összeszedem a hideg testeket és az oldalsó forrásmező köveinél 
elengedem őket. Hamar megtalálják a réseket és bemásznak a kövek alá. A 
forrás szintje alá bontottuk a köveket, ahol már a zöldes agyagos záró réteg 
található ezért nem tud a forrás vize a mélyebbre hatolni. Az eredeti 
medence mögé tervezem az ülepítő medencét leásni. Az iszapból egy 
hengeres műanyag doboz kerül elő amit lemosva kiderül, hogy valaha 
orvosságot tarthattak benne légmentesen lezárva. Most egy papírcsík szerű, 
valami van benne. Olyan helyen volt ahova eldobott szemét nem kerülhetett 
tehát valaki elrejthette. Ági kinyitja műanyag tetejét és a péppé vált papíron 
írásjeleket, vél felfedezni, de olvashatatlan. Valamikor ide rejtették az utókor 
számára, de sajnos üzenetét lehetetlen megfejteni. Tovább ásva előkerül 
egy félbevágott eternit cső ami a vizet vezette a kis merítő medencébe. 
Barnabás csákányozza a medret, és a kapával húzza lefelé a sáros iszapot- 
Ági szépen körberakta kövekkel a forrásmezöket és kitakarította a lehullott 
ágaktól. Kornél is szép farakást hordott már össze a combvastagságú 
lehullott ágakból. Kellő mélységre ástam és belepróbáltam az ülepítő 
medencét a helyére, ahol most sárga víz kevereg. Kicsit még mélyíteni kell, 
hogy a befolyási szint és a kifolyási szint között legalább öt centi legyen. A 
hatalmas bükkök alatt serénykedünk és csak időnként állunk meg egy hang 
hallatán körülnézni ezen a szép terepen. Mellettem egy kis egér szaladgál 
az avarban és elbújik a kövek rései közé. Ági villányi bort tölt a poharakba 
és invitál a munka mellől bennünket egy kis lazításra. Jólesik a rizling 
savanykás íze amint lecsúszik torkunkon. Ági az erő pótlására csokikat oszt 
szét a szorgalmas turistáknak, akik most nem a hegymászástól, hanem a 
forrás építésének fáradságától izzadnak.
Megkérem Barnabást, hogy a patakmederből gyűjtsön apró köveket egy 
vödörre valót, ami térkitöltésre kell a medence mellé. A medencébe kivágom 
a kifolyócső helyét és beragasztom. Minden készen áll az ülepítő medence 
behelyezéséhez.
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Óvatosan nyomom lefelé a sáros vízben a hordót és kilyukasztott palástja 
kentén spriccelnek a vízfolyások. Hamar megtelik és így már könnyebb 
tartanom. Beállítom a forrás csövét az eredeti medence fölé, és lassan 
megindul rajta kifelé a víz. A medence mellé köveket eresztek, aminek az a 
feladata, hogy a medence környezetében egy " levegős " teret biztosítson 
ahol a víz felgyülemlik és befolyik a hordóba a furatokon keresztül. A 
medence teteje alatt húsz centivel egy agyagos záró réteget képezek ki és 
ugyanezt teszem az ülepítő medence és a csörgő medence közötti résznél 
ls- Rátekerem a hordó piros színű menetes fedelét és elkezdem körberakni 
kövekkel, majd egy nagy lapos követ helyezek föléje. Szépen tisztul a víz a 
forrás csövénél már egészen átlátszó. Most hárman elkezdjük a forrás 
homlokfalának építését az odakészített kövekből. Válogatjuk, illesztgetjük a 
különböző méretű köveket, és mögötte folyamatosan temetjük vissza a 
kiásott gödröt. A forrás nevét befoglaló szögletes nagy homokkő is a helyére 
kerül. Hátulról nagyobb kövekkel megtámasztjuk, és iszapos földel feltöltjük. 
Ismét a gondoskodás hangja szól felénk Ági személyében, aki éppen 
kirnászik a patakmederből és fekete iszapos kezével hadonászva ad 
nyomatékot szavainak.
Enni is kéne tán mert így előbb, vagy utóbb nem lesz erőnk kimászni az 
papból és itt maradunk kövületnek.
hallgatunk hívó szavára és megmosakodva és egy aperitifet elfogyasztva 
nekiálltunk ebédelni. Jólestek a falatok és illett hozzá a fröccs is. Hamar 
hakaptam a szendvicsemet, és ott toporogtam a többiek között. Már 
folytattam volna a munkát, de " ezek " a feneketlen zsákokból újabb és 
újabb szendvicseket bányásztak elő. Szerencsére minden forrás " elapad " / 
kivéve melyet gondosan építünk / és végre nekiállhattunk a munka 
folytatásának. A jól elrejtett sódert és cementet idecipeltük a túloldalról és 
nekiálltam a beton keverésének. A többiek folytatták félbehagyott munkáikat, 

munkákról folyamatosan felvételeket készítek, hogy ezek és a leírások 
segítségével a jövendő nemzedék könnyebben fogjon a forrás felújításához. 
Puhánkon sárfoltok bizarr formái láthatók, belénk ivódik a rothadó természet 
szaga. Három vödör betonnal rögzítettem a falat és tetszik mindannyiunknak 
az eddig elvégzett munka.
Beálltam segíteni a meder felvésésénél. Most, hogy eljöttem a kifolyó elöl ott 
is szabaddá vált a terület és lehet dolgozni.
Egy nagyobb kő kivételénél eltörtem a csákány nyelét még reggel, így az 
ideigiénés nyéllel csak fele hatékonysággal lehet dolgozni. Az idő 
rohamosan halad a Nap már csak a fák csúcsait világítja. A forrásból iható 

tisztaságú víz csordogál melynek hozama több, mint amire számítottam, 
“ben az aszályos időben is három literre saccolom percenként.
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Ági megmérte az elején a hőfokát és az tizenegy fokos volt. Elpakoltuk a 
szerszámokat kicsit álcázva mivel holnap folytatjuk a munkát. A cementes 
zsákokat dupla fóliazsákba tettük és a bükkfának támasztottuk. Elindultunk 
sárosan, fáradtan hazafelé az Égervölgy felé. Szedtünk néhány gombát 
Barnabásnak aki Magdival elkészítteti vacsorának. Megmostuk nagyjából 
csizmáinkat az Éger - völgyi patakban és a lemenő nap vörös fényénél 
elindultunk az autóhoz.
2001. október 28.Ismét az Éger - völgyben gyalogolunk felfelé a 
Négybarát - forráshoz. A munkát nem lehetett egy nap alatt elvégezni, mert 
nagyobb falazatot kell építeni mint amire számítottam. A Kriston család lesz 
ma segítségemre az építésnél. Istvánnak és kis Barnabásnak mutatjuk a 
Farkas - forrásnál végzett munkákat és elmondjuk, hogy tíz perc múlva a 
forráshoz érünk. A Nap felkelt és sugarait a fák kérgein táncoltatja. A kanyar 
után, mutatom a kis völgyeket, ahol a forrás rejtőzködik. Szépek az átfestett 
piros sáv jelzések, melyek az új nemzetközi szabvány miatt lettek 
módosítva. A forráshoz vezető piros karika jelzést fel kell majd festenünk, 
hogy ezzel is kíméljük Strasser Péter barátunkat. Barnus felfedezi a forrást a 
szemközti oldalon és felé veszi az irányt. Kíváncsian vizsgáljuk az előző 
napi falazást, hogy kellő szilárdságú e a munka folytatásához.
Körmömmel kaparom a cementes anyagot és úgy látom rakhatjuk mögé a 
földet és a fedő kövezetét. István nekiáll egy tűzrakó kialakításának a 
forrástól jobbra a viszonylag sík részen. Édesapja csákányával egyengeti a 
kövekkel "spékelt" oldalt. Barnus a faágakat gyűjti egy kupacba, amit majd 
elégetünk az ebéd elkészítéséhez. Barnával az oldalfal kiálló köveit vesszük 
ki, hogy a falazat építését ne zavarja. Nehezen boldogulunk a görbe lötyögő 
csákánynyéllel, ezért időnként kölcsön vesszük Pistától a megedzett hegyő 
jó szerszámot. A sáros kövektől a kezünk csúszik a szerszámnyélen.
Figyeljetek itt egy szép kis rák! harsan fel Barnus hangja.
Odasietünk és figyeljük a kövek közt araszoló élőlényt. Valamikor nem vök 
ritka ez az érdekes élőlény az erdei patakokba. Sokszor megfigyeltük őket 
miként eszik a különböző lárvákat, és a rothadó szerves anyagokat. Ezeket 
a kövi rákokat egy kis büdös máj segítségével hamar elő lehetett csalogató' 
a kövek rejtekéböl, meneküléskor tényleg hátrafelé húzza el a csíkot. A 
gőtékkel együtt egyedszámuk megfigyeléseim szerint nagyon lecsökkent.
Barnus kiveszi a vízből és úgy tanulmányozza, majd óvatosan a forrásmező 
felső feléhez viszi ne hogy rálépjünk véletlenül. Visszamegyünk és folytatjuk 
a munkát. A két oldalfal egyre jobban magasodik fogynak a kövek a fórrás 
mellől. Barnabás távolabbról nagyobb köveket gurít ide és most Barnus 
adogatja ügyesen a kisebb kődarabokat.
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Kellemes az idő, ilyenkor szeretek dolgozni. A bogarak már elhúzódtak csak 
a "kullancslegyek" bújnak meg hajunkban. István szép teraszosra alakítja a 
tűzrakót, sok földet csákányozott, hogy ilyen legyen.
Hangokat hallunk az út felöl és odapillantva felismerjük a Juhász családot 
amint felénk igyekeznek. Kornél említette tegnap, hogy a családot kicsalja 
egy kis túrára és meglátogatnak bennünket. Örülnek a forrásnak és ök is 
nekiállnak segíteni. Erika és Kornélia kis ágakat és köveket hordanak egy 
kupacba Kornél, Barnának segít a kő gyűjtésében. Nekiállok a vödörben 
betont keverni és a falazat réseit kitölteni. Pattognak a fahasábok, izzik a 
Parázs színes gyűrűk, szaladnak a vágásfelületek mentén. A gyerekek 
tennének még rá, de már nem lehet, le kell égetni teljesen mire elmegyünk. 
István is elkészült a munkával és fel szeretné avatni a tűzrakót. Apró kis 
ágakat gyűjt, és gúlába rakja őket, majd ügyesen lángra lobbantja a kis 
Piramist. Újabb füstcsíkok szaladnak az öreg bükkfa ágai közé, ahol lassan 
teloszlanak. Már négy óra elmúlt és még nem is ebédeltünk. Készülnek a 
Nyársak az éles kések hasítják a szalonnát. A hagyma megkönnyezteti a 
gyerekeket amint ott sürgölődnek az előkészítésnél. Az első nyársbot 
finomsággal odakerül a parázs fölé és a nagy hőtől hamarosan csepegtetni 
Kezdi zsírját. István gondosan egy kenyérszelet fölé helyezi és rányomkodja. 
Már a többiek is ott tülekednek a tűz körül és készül a fenséges estebéd. 
Sült szalonna illatát hordja szét az átsuhanó szellő. Egyre nagyobbakat 
Nyelünk és alig várjuk, hogy beleharaphassunk az első falatba. A 
Napsugarak elköszönnek tőlünk és elbújnak a Jakab - hegy mögött. Sorban 
készülnek a nyársak és lassan mindenki megtömheti éhes pocakját. 
Kellemes fehér bor öblíti le a zsíros falatokat, a megéhezett és megfáradt 
teristák torkán. Egyre jobban szürkül a táj össze kell szedni a szerszámokat 
ég elmosni. Erika vállalja a mosogatást a többiek a tűz oltásánál 
Serénykednek. A tüzet a serpenyőbe, mert vízzel locsolom mintha habarcsot 
ürítenék a nyers falra. Felszisszennek az izzó fahasábok és fehér felleget 
Eresztenek ki magukból. Kívülről befele módszeresen öntözöm a kihaló 
tüzet.
Kornél a makacsabb hasábokat a patakban fürdeti meg. Az utolsó párafelhö 

duzzogva elhagyja a környéket.
fekete faszenet ami még kéz meleg a patak vizébe szórjuk a biztonság 

pégett.
el kerülnek a hátizsákok a hátunkra és kezünkbe vesszük a nyeles 

Serszámokat és elindulunk hazafelé. Elterveztük, hogy összeszedjük 
visszafele az eldobált szemeteket. Gyűlnek a flakonok és a különböző 
csipszes zacskók a malteros vödörbe amit Erika lenget a kezében.
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A Farkas - forráshoz érve megjelennek az első csillagok és a Hold felhizlalt 
hasa is feltűnik a fák koronái között. A gyerekek nagyon élvezik az esti 
kirándulást, segítenek felkutatni a világító fehérfényű szemeteket. Mire az 
égervölgyi tóhoz érünk megtelt a húszliteres vödör szeméttel. Fiatalok kutyát 
futtatnak a Fecske - forrásnál és csak felszólításra fogják meg őket. 
Felhívjuk figyelmüket az út elején elhelyezett táblára, ami előírja, hogy csak 
pórázon és szájkosárral lehet kis kedvenceiket az erdőbe hozni. Teca mama 
vendéglőjébe még betérek, hogy Marton Józsi barátomnak üzenjek. A forrás 
és a tűzrakó között van egy vastag kidőlt gyertyánfa amit alkalom adtán el 
kellene darabolni. Még egyszer megköszönöm barátaimnak a munkát és a 
kocsikba ülve elindulunk hazafelé.
2001. november 01. Nagy szélviharban sietek a forrás felé és aggódva 
hallgatom a fák reccsenéseit. Egy hidegfront ért ide és viaskodik az itt 
tartózkodó kellemes meleggel. A fákat tépázza a szél és a levelek 
szőnyeget terítenek elém. A forráshoz érve nekiállok az előterének 
lekövezésének. Köveket török apróra és ezekre öntök majd betont. A szél 
zúgását még a hangos kalapálás sem tudja elnyomni.
Pattognak a homokködarabok a szememet hunyorgatom, az összetörteket 
az előtérbe terítem a bent lévő nagy kődarabok közé. A meder 
kialakításához szögletes köveket keresek és beépítem a meglévők közé. A 
sóder elfogyott így csak a cementet keverem össze vízzel. Kitöltőm a 
réseket, és jól összezömítem. A kifolyócsőbe beragasztok egy 
műanyagtömlőt, ami elvezeti a vizet a munkaterületről. Négy serpenyő 
anyagot tudok megkeverni a sima aljzaton, igaz görnyednem kell hozzá. A 
vizesebb részeknél vízüveget keverek bele a biztosabb kötés végett- 
Fejemet kapkodom minden reccsenésnél, mert a szél a bükköt könnyen 
lehasítja. Kezdem megszokni a fák koronáinak csattogását, és a fejemre 
hulló bükkfaterméseket. Négy órája dolgozom és lassan a front is elvonul 
előtűnnek a Nap sugarai félszegen felettem. Még tíz kiló cement kellett 
volna, hogy a munkát teljesen befejezzem. Mivel nincs több, elmosom a 
szerszámokat, elégetem a cementes zsákokat a tűzrakóban. Két nyársbotot 
keresztberakok a forrás előtere előtt, nehogy a friss betonra lépjenek és 
tönkretegyék munkámat Kényelmesen ballagva, elindulok hazafelé. Az úton 
összeszedem az eldobált flakonokat, amit múlt este nem vettünk észre a 
sötétség miatt és lehozom a szemétgyűjtőbe. Még egy napi tereprendezés' 
munka van vissza és teljesen elkészül ez a kedves forrás.
2001. november 03. A forráshoz érve Ági elismerő szavakkal illette az elmúlt 
két alkalommal végzett munkát, mivel ö nem tudott részt venni. Lepakoltunk 
és nekiálltunk a terep rendezésének.
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Ági a patakot tisztította lejjebb a völgy felé én a nagy köveket görgettem az 
átjáró közelébe, amit idővel a moha szépen be fog nőni. Levettem a forrásról 
a műanyagcsövet amivel múltkor a vizet elvezettem a forrás előteréből, hogy 
a betonozást ne zavarja. Kipucoltam a medencét és lemértem a vízhozamot 

és a hőfokot. A környező forrásokhoz képest nagyon jó a hozama három 
liter percenként hőfoka tizenegy fok a levegő öt celsiusz fok. A 
Patakmederből a nagyobb köveket kiemelem, és így Ági befejezheti a 
szabályozó munkáját.
Ismét elkészült egy forrás felújítása és reméljük, hogy évtizedekig kiszolgálja 
a szomjas túrázókat hűs vizével.

A Rózsa - forrás felújítása

Kremling Lajossal 2001. november 08-án indulunk felfelé a Rózsa - 
forráshoz a Szentkúti - völgyből. Múltkor észrevette, hogy a forrásvíz 
nem a kifolyócsövön jön hanem lejjebb egy alsó csövön és kétoldalt a 

falazás mellett. Megkért akkor, hogy segítsek megjavítani a forrást ö ad 
hozzá cementet és sódert. Lépteinket éppen ezek az anyagok nehezítik 
felfele haladva az erdészeti úton. Hamar odaérünk a forráshoz, és 
kíváncsian fürkészem a régen látott forrást. Valóban több "sebből vérzik" a 
ferrás és vékony erekben csillogva folyik lefelé a friss avartól telt árokban.
Á forrást 1972-ben építették, a tábláján lévő évszám alapján. Akkor 
készítették ezt az erdei turistautat a szép hidakkal együtt. Sajnos a hidak 
felett is elszállt az idő megrogyva, megdőlve kötik össze a két partoldalt 
egymással. A talaj felszínénél a forrás homlokfala alatt levelektől takarva 
észreveszek egy csövet melyen szépen, csordogál a víz. Szerintem ezt az 
építésnél tették be és a feladata az volt, hogy a forrás vízét elvezesse a 
medencéből, amíg a betonozás megszilárdul. Utána bedugózták és 
felduzzasztották a medencét a kifolyási szintig. Lajos lépcsőt kezdett 
kialakítani a forráshoz ásóval és kapával én az ülepítő medence tetején lévő 
jpézsás betontömböt szabadítottam meg a sok kőzettől. A 
kőrriüveskalapácsot éknek használva próbáltam megmozdítani a fedlapot. A 
P’fesodik próbálkozás siketült felszakadt a malterba ágyazott lap. A 
kafepáccsal és az ásó nyelével felállítottuk a nehéz vasbeton tömböt, 
feltárult a medence belseje, ami meglepően tiszta hordalékmentes, 
szemben agyagpalás rétegből erősen csordogál a kristálytiszta forrásvíz, 
kétoldalt zsaluzott betonfalak elöl terméskőből falazás látható. Beigazolódik 
feltevésem az alsó csőről ami valóban az építésnél és esetleg a tisztításnál 
tölt be fontos szerepet. Az alsó cső a forrás befolyási szintje alatt van húsz 
fentivel a kifolyócső sajnos a forrás felett van húsz centivel.
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Ez hiba volt, mert a víz az évek folyamán más utakat keresett magának a 
talajban és a kifolyón lecsökkent a hozam. Bedugózom az alsó csövet, és 
vízüveges betonnal eltakarom az avatatlan szemek elöl. Lassan emelkedni 
kezd a medencében a vízszint és duzzad a száz liternél is nagyobb 
medence. Pucoltuk a medret és ügyesen közlekedtünk az elkészült 
lépcsőkön. A lónyelvű és a szúrós csodabogyók piros termései kedves 
színfoltjai a partoldalaknak. Szellő ringatja meg a fák leveleit és azok leválva 
az ágakról hintázva aláhullanak.
Tarka az erdő az ősz legszebb színeit keverte ki spalettáján kedvünkre. 
Ahogy magasodik a vízoszlop a medencében, úgy erősödik a szivárgás 
jobboldalt a kövek között. Fűrészlappal egy srég felületet vágok a forrás 
alumínium csövén csinosításképpen. Mire elkészülök megjelennek rajta az 
első csillogó vízcseppek. Egyre erősödik, és végül beáll úgy két liternek 
megfelelően percenként. Sajnos oldalt is erősen folyik majdnem azonos 
mennyiséggel. Elvileg dolgunk végeztével indulhatnánk, mert megoldottuk a 
feladatot, folyik a forrás a csövén. Ha így hagyjuk néhány hónap, vagy év 
alatt az oldalkitörés kibővül és eltűnik a víz a forrás csövéből, és a kőzetben 
csorog úgy ahogy a természet előírja neki. A legjobb megoldás az lenne, ha 
az építéshez használt cső lenne a forrás kifolyási szintje. Akkor a forrás 
soha nem keresne más utat magának. Ehhez a medret tíz méter hosszan 
ötven centi mélyen ki kellene mélyíteni. Próba képen ideiglenesen a kitörési 
pontokat betömedékeljük, vízüveges cementel.
Szivornyacsövel leszívatom a vizet és a végén, a medence alján beáll egy 
állandó vízszint. A kitöréseknél megszűnt a vízfolyás és most kívülről 
megbontom a laza köveket. Kamrát készítek és betonnal és kövekkel 
kitöltőm. Keverek még cementes anyagot és behajolva mélyen a 
medencébe a jobb oldalon, kitöltőm az öregeket. Szép látvány a színes 
márgán lecsorgó víz ahogy a kis mélyedésbe folyik. A műanyagcsövön hat 
liter víz folyik ki percenként és hőfoka tizenegy fok. A nagy betonlapot 
megtisztítjuk és a friss malterágyba, fektetjük. Földet tömködünk mellé és 
elrendezzük a terepet, elmossuk a szerszámokat. A cső végére egy követ 
helyezek, nehogy elmozduljon. Kiveszek egy szemetes zsákot a 
hátizsákból, mivel idefele több flakont és egyéb szemetet láttunk, eldobva 
ezeket ebbe tesszük majd bele. Holnap visszajövök, és akkor eldől, hogy 
sikerült-e a tömedékelés.
2001. november 09. Az autót a Szentkúti parkolóban hagyom és elindulok 
az új piros sáv jelzésű turista úton felfelé a Rózsa - forráshoz. Az eső egész 
reggel esett a lombok és az avar telített vízcseppekkel, melyek egy kis 
szellő hatására a ruhámra hullanak. Felérek a Kancsal-forráshoz ahol a 
szépen kiépített forrásból csorog a víz.
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Vízmennyisége négy liter percenként és a hőfoka tizenegy celsiusz fok. Az 
asztalon és a padokon tarka levelek hevernek. A tűzrakóban mindenféle 
szemét megtalálható. Tudatosítani kellene az emberekkel, hogy a tüzrakó 
helyek nem a szemetek összegyűjtését szolgálják. A szél és az állatok 
széthordják a környéken és hamar elcsúnyul a táj a sok szeméttől. 
Visszafele egy részét majd elviszem a szemetes zsákomban. Haladok 
tovább a hangulatos úton ami enyhén emelkedik a szép partoldalban. Sok a 
lónyelvü - csodabogyó piros terméseikkel. Látszik, hogy az út szélén lévő 
helógó ágakat a jóléti erdészet munkatársai megnyesték így jól járható az út. 
Szép kis hídon haladok keresztül a kanyarban lépteim hatására 
hngatózásba, kezd. Néhány deszka hiányzik róla, érdemes lenne pótolni, 
nehogy tovább romoljon az állaga. Csodás párától csillogó tarka színben 
tündököl az erdő a levegő kellemes tiszta nyolc fokot mutat a hőmérőm. Egy 
tüzrakó mellett haladok el melyet már benőttek a szederindák, szálai és 
csipkerózsika álmát alussza. Mellette látszanak a padok maradványai 
melyek felett elszállt az idő. Egy perc és máris látom a megölt fahidat a 
mellette lévő forrással, kifolyócsövén a zöld szivornyacsövem kanyarog a 
meder felé.
t-epakolom hátizsákomat és megnézem az elmúlt nap végzett munkát. A 
heton jól megszilárdult kivehetem a " katétert" a forrás gyomrából. A 
kifolyócső peremét reszelövel lesorjázom és nekiállok a fehér márványtábla 
megtisztításának. A moha zöldre színezte a betűk gyengén olvashatóak. A 
nedves táblát csiszolóvászonnal megtisztítom így már jól olvashatóak a 
hetük. Festeni nem lehet, mert nedves a tábla. A falazat mellett megszűntek 
a csorgások a tömítés eredményeként, pedig a víz már jócskán 
emelkedhetett a medencében. Várom a kifolyócsövön az első cseppeket 
közben a száraz ágakat dobálom le a völgybe, tisztítom a meder oldalát. Jó 
szolgálatot tesz az új lépcső melyet tegnap Lajos készített. Negyven perc 
telt el és gyöngyözni kezd a cső vége, majd hamarosan folyásba kezd. 
egyre vastagszik a vízsugár és beáll a végleges vízhozam. A víz hőfoka 
tizenegy fok a forrás vízhozama hat liter percenként. A belső tisztító 
medence űrtartalma ezek szerint a kifolyócső szintjéig 240 literes. Elmosom 
a műanyagcsövet és összepakolom a szerszámokat. Készítek felvételt az 
újra üzemelő forrásról és ellenőrzőm indulás előtt még egyszer a mért 
fékeket. Az adatok nem változnak, így hát elindulok lassan sétálva a szép 
őszi erdőben a parkolóban várakozó autómhoz.
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Négybarát forrás a Jakab-hegyen Darázs-kút

Pipás-forrás a Jakab-hegyen



Mecsek-forrás Bikfa-forrása kőlyuki völgyben

Lenke forrás a Jakab-hegyen



MIHÁLY REMETE-FORRÁS a Szuadó-völgyben

Rigókút-forrás



Kirándulás a Keleti - Mecsekben

írta: Baumann József

assú léptekkel haladunk felfelé az óbányai kocsmától a temető 
irányába 2001. November 11-én. Sajnos az időjárás borultas, de 

. jbízunk benne, hogy később kitisztul. A temető még mindig illatozik a 
halottak napi virágoktól az öntözőkannák mozdulatlanul nyugszanak az 
ágasfán. Egyre feljebb jutunk és a táj ezt meghálálja nekünk. A zöld 
legelőket sárga hársak és pirosodó cseresznyefák levelei tarkítják. A 
szemközti oldalon festő spalettához hasonlítanak a kedves őszi színek. 
Megcsípte a dér a csipkebogyót és a kökényt, így már élvezni lehet a finom 
gyümölcsök ízét. Az út szélén még virágzik elszórtan az imola, a katángkóró 
és a seprence. Felérve a tetőre még jobban kitágul a panoráma és 
megállásra készteti kis csapatunkat. Forgolódás közben van idő egy kis 
toroköblítő elfogyasztására. Kicsit kifújtuk magunkat és elindulunk a Baka 
útján lefelé a Farkas - árokba. Szép ez az út, nagyon régen jártam erre. 
Szépen megnőtt, tiszta átlátható elegyes erdőben haladunk. Jól látszanak a 
kisebb nagyobb völgyek, vízmosások és a kibúvó talajrétegek az út 
bevágásában.
Találunk néhány fekete trombitagombát ami megszárítva kiváló fűszer 
ételek ízesítésére. Már közeledünk a völgyhöz, amikor több kihelyezett 
számozott odút veszünk észre. A közelieket leakasztom és megnézem volt 
e bennük költés. A huszonkettesben volt három fészek egymáson a 
huszonhármasban csak egy. Kitisztítom az odúkat és visszateszem eredeti 
helyükre. Lent a völgyben elég nagy a nyüzsgés mivel az idő is elfogadható 
és vasárnap van. Autók állnak a házak udvarán. A fákon az új turista jelek 
virítanak büszkén új "ruháikban". Rengeteg munka hárul most az útjelzések 
festőire, akiknek 220 km-es útszakaszt kell átfesteniük az új szabvány 
szerint. Haladunk felfelé a Váraljai - völgyben, ahol most több nagyobb 
kátyú kövekkel van kitöltve így gyorsabb a haladás. A csoport megéhezett 
és egy kis ligetes részen megállunk elfogyasztani egy szendvicset. Én még 
nem vagyok éhes ezért elöremegyek, hogy megkeressem a Jágerok - kútját 
ami már a Farkas - árokban található és még nincs róla felvételem. Kétszáz 
méterre feljebb a patak túloldalán egy mésztufa sziklára leszek figyelmes, 
melyen csorog le a víz. Átlépek a patakon és felmászok a kis teraszra egy 
nagy bükkfa alá.
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A gyökerek között kaparászok, keresem a víz eredését, ágak, avar, 
kődarabok akadnak ujjaim közé, majd elérek egy vascsövet melyből folyik a 
víz. Tehát ez a forrás melyet még egyszer sem volt időm megkeresni. 
Erdőgyérítés volt és a terepformák most jobban látszanak ezért is leltem rá 
könnyebben. Visszasietek a csapathoz és bekapok én is egy szendvicset. 
Jólesik az ízletesen elkészített étel, csúsznak lefelé a falatok. A patak 
kellemesen csörgedezik a megkoptatott kövek között és odébb egy hegyi 
billegető, fészkelödik a habok között sárga hasát mossák a vízcseppek. 
^elvesszük a zsákokat és elindulunk a közeli forráshoz ahol éppen 
erdömunkások állnak neki a szalonnasütésnek. A farakáson lepakolunk és 
hekiállunk a forrás és környékének renbehozásához. Kikaparom a cső körüli 
köveket, és az oldalba helyezem. Megigazítom a forrásmezöben a lazán 
bedugott vascsövet, hogy a víz jobban csorogjon rajta. A kibontott köveket 
elkezdem visszatenni, és megkérem Imrét hozzon még néhányat a patak 
Mellől. Szép formás kis falat építettünk a cső köré most igazán forrás lett ez 
a vízfolyás. Poharat vagy üveget lehet alátenni, ha megszomjazik a vándor. 
Ági és Marcsi az elvezető medret tisztítják meg a mésztufa szikláig, ahol 
egyenletesen csorog le a víz és folytatja építő tevékenységét a 
továbbiakban.
A vízhozam három liter percenként és tizenkettő fokos a levegő nyolc fok. 
Lefényképezem az újjászületett forrást és elindulunk tovább felfele a 
következő forráshoz. Imre müanyagzsákjában gyűlnek az összeszedett 
^üanyagflakonok és tejeszacskók. Felfele haladunk és odaérünk a Kalán 
Miska - kútjához. Az öreg bükkfa gyökerei kapaszkodnak az évszázados 
toésztufa rögbe és közötte megcsillanva víz csordogál. A homlokfalból már 
kihullott néhány befalazott kő a medence tele van avarral. Belépek a szűk 
mederbe és kikaparom a medencéből az összegyűlt iszapot. Apró kövek, 
ágdarabok rothadó levelek töltik meg egymás után markomat. A többiek 
alkalmi szerszámokkal az úton átvezető medret tisztítják. Percek alatt 
használhatóvá vált a kút és akár ihatnánk is belőle. Villan a vaku és a dolgos 
asapat, meglepetten tekint felém. Indulni kell tovább, mert még néhány 
torrás vissza van.
A Patakmeder balról egyre mélyebbre kerül, de így is jól látszanak a 
hatalmas vetők melyeken átbukva szép vízesések képződnek. Elértük a 
keresztezö turistautat, ami most zöld keresztnek van festve. Jobbra a 
völgyben kb. harminc méterre az oldalban meglátjuk a felújított táblájú 
Vadvirág-forrást. Szépen az eredetit lemásolva készítették a Tolna Megyei 
természetjárók. A forrásból két csövön folyik a víz a forrás előtt nagy 
fatorlatot gyűjtött össze a lezúduló csapadék.
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A környéken néhány flakon és üdítős doboz éktelenkedik amíg a nagy 
műanyagzsák el nem nyeli őket. Ágiéknak elmondom, hogyan találják meg 
az Amália - forrást, mert én két távolabbi forrást keresek fel amíg ők 
odaérnek és megtisztítják. A fölösleges dolgokat átadom nekik és elindulok 
felfelé a meredek oldalban a Büdös - kút felé.
Szép tiszta erdőben visz az út, régen jártam erre ezért időnként 
rácsodálkozok egy-egy szép területre. Elérem a vadkerítést, és mellette 
haladok egészen az erdészeti gerincútig itt a sárga keresztjelzésen balra 
fordulva követem tovább. Szemben feltűnik, három szép vulkanikus hegy a 
Szamár - hegy a Dobogó és a Szószék. Oldalaikat jutalmul kicsit 
megvilágítja a Nap és így az őszi színekben még csodálatosabbak. Elértem 
a Büdös - kutat mely az összedölés határához közeledik. Deszkái 
elöregedtek cserepei hiányosak a kút teledobálva mindennel. Kár érte, mert 
bővizű és kristály tiszta.
A vadászházat már évekkel ezelőtt lebontották a nyoma sem látszik kivéve a 
turistatérképet, ahol zavart okozhat a kezdő turistáknak. Haladok tovább és 
néhány perc múlva az út mellett jobbra egy vizes leszakadás, tűnik fel 
magas sásokkal és kákákkal. Bemegyek egy vadcsapáson és megpillantok 
az oldalban egy üreget és felette egy táblát. Éppen ezt kerestem ez a 
Gyertyános-forrás, amit múltkor már nem volt időm megkeresni. Szép áj 
faragott tábla van beépítve a forrás fölé csak a sás és a káka teljesen 
eltakarja. Tőrömmel megritkítom a növényeket, hogy a forrásba láthassak- 
Mély medence alig érek bele tiszta víz csillog benne. Lábam alatt sercegnek 
a fonolitból töredezett kődarabok melyek között az út felé igyekszik a víz- 
Száz méterre voltam múltkor innen, amikor visszafordultam a Dögkút - 
tetőre. Sietek tovább az ismerős területen a leszakadt kanyar felé majd a 
Lencse - forráshoz. A forrástól lefelé a Farkas - árok oldalában az erdészeti 
út még rosszabb, mint két hete volt. Az úton a lenyesett fák ágait kerülgetem 
és egy óvatlan pillanatban a bakancsomat elnyeli az iszap. Cuppanva 
rántom ki lábbelimet melyet egy pillanat alatt átfestett a sár. Végre a forrás 
vize eltekint a hegymenettől és lefordul balra a mély völgybe. Hollópár 
rekedt hangját vízhangozza az öreg bükkös, harkály kalapál a korhadt 
faágon. Elérem a Lendület - forrást és most a vízfolyást követem lefelé. A 
Csalán - hegy lábánál a patakpartnál felismerem barátaimat amint az Amália 
- forrásnál serénykednek, örülnek, hogy megérkeztem és "dicsekednek" az 
elvégzett munkával. Szépen rendbetették a forrás környezetét kipucolták aZ 
ereket. Készítettem felvételt és elindulunk felfelé az erdészeti úton a 
forrásmezök mentén. Szép sárgalevelű juharok és bükkök között haladunk 
lassan felfele a meredek emelkedőn.
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Barátaink nincsenek edzésben, ezért többször megállunk és 
visszapillantunk a völgybe.
A Nap ismét bevilágít az erdőbe, és vidámságot varázsol a megfáradt 
csapat arcára. Felértünk a Török mészégetőhöz melynek nyomait csak a 
beavatottak ismerik érdemes lenne egy táblát elhelyezni a közelében. 
Leültünk egy farakásra és elfogyasztottuk a maradék szendvicseket. Kis idő 
elteltével a piros sáv jelzésen haladunk Óbánya felé. Egyre több flakon kerül 
a zsákba még a régi piros motor olajos flakon is amit húsz éve már nem 
forgalmaznak. Szép ez a gerinc út a mélybe induló sok völgyei és a ligetes 
erdővel. A baracklevelű harangvirág és a csalánlevelű harangvirág büszkén 
lógatja csengettyűit ebben az őszi hidegben. Elértük az új zöld kereszt 
turistautat ami a piros sávot keresztezi /ez volt a zöld kör/ . Szép úton 
haladunk jobbra lefelé a csodaszép völgyben. A völgyből már hallani a falu 
hangját kutyák ugatnak egykedvűen. A turistaház szemetes konténerébe 
dobjuk a meghízott szemetes zsákot és Imrével elindulunk a pisztrángos 
tavak felé. A lányok sétálnak a falu központja felé. Sok a kiránduló a tó körül 
a vízikerekek kellemes hangon csapkodnak a vízbe és oxigént kevernek a 
halaknak. Kifele elolvassuk az új információs táblát és megnézzük rajta 
merre is jártunk a mai napon. A lányokat a kocsma előtt érjük úton, ahol 
reggel a túránkat kezdtük. Egy tartalmas napot töltöttünk el a Keleti - 
becsekben barátainkkal, Németh Imrével és Nagy Zoltánnéval.
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Bogárlesen

írta: Baumann József

A lemenő Nap 2001. júniusában vörösre festi a felhők habos csipkéit a 
 Bodó-hegy felett. Kellemes a levegő szellő sem lebbenti a fák leveleit 
az erdei tisztáson. Ülünk az új erdei asztalnál és nézegetjük a 

tüzrakóból felszálló füstcsíkokat és vörös lángnyelveket. Az éjszakai 
madarak éppen váltják nappali barátaikat, és hangjuk megtölti az erdőt. 
Denevérek cikáznak a tisztás felett és igyekeznek minél előbb megtölteni 
éhes pocakjaikat. Nagyot pattan egy fahasáb és a meleg levegő ezernyi 
vörös csillagot, repít az ég felé. Türelmetlenül várjuk kis világító barátaink 
megjelenését. Tekintetünk a sötétebb bokrok alját fürkészi, de sehol egy 
világító pontocska. Minden év Június végén megjelennek a 
szentjánosbogarak melyek parányi fényeikkel még hangulatosabbá, teszik 
az éjszakai erdőt. Már a Hold is felkelt és hizlalja fehéredő pocakját. Az 
asztalon lévő üvegpohárban vörösbor csillog a tűz lángjánál. Egyre jobban 
sötétedik, és mi egyre türelmetlenebbül várjuk az éjszakai" lámpásokat". 
Nézd ott egy! Mutat Ági a fiatal erdő felé. A vékony fatörzsek között 
észreveszem a zöldes fehéres fényű kis bogarat. Repült felénk és fényét 
kapcsolgatva eltűnt az aljnövényzet sűrű fűszálai között. Újabb bogarak 
tűnnek elő, és fényükkel sziporkáznak az egyre sötétebb erdőben- 
Mindkettőnk szívét öröm tölti el, hogy látjuk őket. Az égen kipattantak a 
csillagok és a csillagképek is a helyükre kerültek. Két mogyorós pele 
rikoltozik az öreg tölgyek lombjai között, megzavarva a csendes erdei idillt- 
Lámpás bogaraink egészen közel szállnak hozzánk és a fűszálakra, 
levelekre telepedve csillognak felénk. Párzási időszakuk van, és párjuk 
meglelésében segít parányi lámpásuk.
A Bodó - hegy fekete tömege lomhán terül el a völgy túloldalán, madarak 
keresik társukat a sötét éjszakában. Az izzó parazsakra öntött víz sziszegve 
fehér párát lövell a csillagos ég felé. Még egyszer körbenézünk a tisztáson 
elbúcsúzva kedves barátainktól, majd az imbolygó gyertya fényénél 
megágyazunk és álomra hajtjuk fejünket.
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írta: Baunann József

Az ősz tarka színekkel teríti be az erdőt, 
A Nap is vörösre festi a habos felhőt. 
Hideg szélben vacognak a falevelek, 
Aláhullva lassan mindent betemetnek.

Gerendák között nem szalad a fürge gyík, 
Meleg helyet keresett magának mindegyik 
Az erdei sikló megunt bőrét lengeti a szél, 
Mire elszakad itt lesz már a fagyos tél.

A szegfű dideregve nyitja lila szirmát, 
Száraz fűszálak között éppen hogy kilát. 
Szűk ösvényen szaladnak az egerek, 
Jól ismerik a sokszor járt terepet.

Cinege az ágon a rovart pusztítja, 
Csipegeti őket hogy éhségét csitítsa.
Harkály hullámzón repül át felette, 
Leszáll a fára hogy ebédjét keresse.

Völgyben a szél köddunnát terít szét, 
Megtelik vele az erdő és a rét.
Páragyöngyöt csókol tisztásra, fára, 
Vacog a természet a puha havat várja.
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Dr. Téry Ödön
1856-1917



Dr. Téry Ödön a turista
1856-1917.

Összegyűjtötte: Baronek Jenő

!éry egész lényét a természet határtalan szeretete és a turistáskodás 
iránti nagy szenvedély jellemezte. Bár ő maga az Alföld szülötte volt 
mégis már kora ifjúságától kezdve legkedvesebb szórakozása a 

hegyekben való barangolás volt. Atyja is nagy természetbarát volt. A fiatal 
Téry Ödön már gyermekkorában megfordult Egerben, Radnán, Lippán, 
Galgóczon, járt Balatonfüreden, Tihanyban, Feldebrön, Miskolczon és 
Salgótarjánban. 1874-ben körutat tett Stájerországban, Tirolban. 
Salzkammergutban és Bajorországban s azután hosszú ideig majdnem 
minden évben bejárta Felsö-Magyarország vidékeit, különösen a Magas 
Tátrát.
Nagy érdeklődéssel viseltetett a földrajzi és turistairodalom iránt is. Atyja 
könyvtárából nagy szorgalommal olvasta a különböző útleírásokat, és mint 
egyetemi hallgató számtalan utazó könyveit vásárolta össze 
tanulmányozta.
Évekig tervezgette, hogy Közép-Ázsiát fogja beutazni s már, mint családos 
ember azzal a gondolattal is foglalkozott, hogy e terv megvalósíthatásának 
megkönnyítése céljából a hollandi gyarmatokon orvosi állást vállal. EZ a 
terve azonban nem valósult meg. 1882-ben, Németországba történ 
kiküldetése alkalmával bejárta Morvaországot, érintvén Orosz; 
Lengyelországot és Porosz-Sziléziát, járt utóbb a Keleti-tengernél, továbbá 
Szászországban és Csehországban. Egészben véve, azonban keveset járt 
külföldön. Magyarországnak akkor még kevéssé ismeretes természeti 
szépségei annyira lebilincselték öt, hogy külföldi hegyvidékeit is aránylag 
ritkán keresett fel.
A hazai turistavidékek megismerését és feltárását tűzte ki élete céljául. 
Korán kezdte Budapest környékének bejárását. A távolban látszó hegyek 
vonzották őt magukhoz s még húsz éves sem volt, midőn már nagy túrákat 
csinált a fővárossal szomszédos hegyvidékekben. Olyankor, a mikor 
fővárosi közönség még csak a budai hegyeket ismerte, Téry már a PillS 
hegységet és a Börzsönyi-hegységet kezdte járni. Már 1877-ben kezdte 
Ráth Lajos társaságában, nagyobb kirándulásait, melyek akkor szinte 
felfedezésszámba mentek. Ez évi július 15-én Budáról indulva, gyalog 
a Hűvösvölgy, Hidegkút, Solymár és Vörösvár érintésével- a Pilisre 
Cséven és Piliscsabán át tért vissza, 14 órai gyaloglás után.
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A kirándulások abban az időben, kitartó gyaloglást igényeltek, mert (a 
börzsönyi kirándulásoktól eltekintve, a hova a vasút vitte ki a kirándulókat) 
Budapestről kellett gyalog indulni, (s így 5-6 órai útba tellett, míg csak a 
hegység tövéig lehetet eljutni. Minden kirándulásnak Téry volt a vezetője, ö 
volt a társaság lelke és a legszorgalmasabb, legkitartóbb tagja.
Az első nagyobb kirándulás, melyről adatunk van, a drégelyi, melyet Téry 
1887.május 28-29-én rendezett Ipolyságról Drégelyre és Diósjenöre, ekkor 
Ballagj Aladár, Franzenau Ágost, Malczovich László és Dr.Thirring Gusztáv. 
A főváros környékén kívül Téry az ország más vidékeit is sűrűn 
fogatta. 1888 óta már mint „hivatásos” turista, majd mint közegészségügyi 
felügyelő járt az ország minden részében.
Qtyan természetimádó, a minő Téry volt, természetesen a Magas-Tátrában 
fialta a legnagyobb gyönyörűséget és így már korán fordult figyelme a 
Tátra felé. Mint kiváló turista a Középorom első megmászásával tette nevét 
ismerté, a mely nagy feltűnést keltő hegymászást 1876.augusztus 11-én 
hajtotta végre, megismételve azt 1878.július 28-án. 1877.augusztus 6-án 
elsönek mászta meg a Lomniczi csúcs csatlósát, a Fecsketornyot, miután 
már két nappal előbb ugyancsak elsőnek jutott fel a Fecsketorony és 
Lomnici-csúcs közti tornyok legmagasabbjára, mely később Jordán-csúcs 
nevet nyert. 1888. augusztus 24-én az Öttó katlanából Ballagi Aladárral 
együtt megmászta a zöldtavi rést (2350 m), melyet négy nappal reá a Zöldtó 
katlana felöl is megközelített, de vezetőjének rosszulléte miatt az átkelést az 
Őttó katlanába nem valósíthatta meg. Az említett rés azóta Téry horhos 
néven örökíti meg az ö emlékét a Téry-csúccsal (2595 m) együtt, mely a 
Fecsketoronnyal szomszédos orom. Ezen elsőrendű túrákon kívül Téry a 

Magas-Tátrában még számos hegymászást végzett, melyekről „Téry és a 
Magas-Tátra” című cikk emlékezik meg.
külföldön tett utazásai közül turistaszempontból említésre méltók boszniai 
kirándulása és a Prenj megmászása 1890.augusztus havában báró Eötvös 
Lóránt, Linhart József és Kristensen Lars, a dán turistaegyesület titkára 
társaságában, továbbá a Monté Cristalló megmászása 1900. Évben, 
ugyancsak báró Eötvös Lóránt és leányai társaságában.
Mint nagy család feje, Téry hegyi túráit gyakran végezte családja több- 

kevesebb tagjának társaságában. Gyermekeit kora fiatalságuktól fogva 
szoktatta a hegymászáshoz s nagy öröme telt abban, hogy úgy ők, mint neje 
nemm egy nehéz túrájában lehettek társai.
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Téry Ödönné legjobb turistahölgyeink egyike, ki 1878. óta ismételve végzett 
a Magas-Tátrában csúcsmászásokat és 1881-ben a Gerlachfalvi-csúcs 
kisebb csúcsára is feljutott; leánya, Etelka pedig 1894. augusztus 22-én 
hazánk legmagasabb csúcsát mászta meg, miután négy nappal előbb a 
Lomnici-csúcsot is meghódította. Családjának tagjait, kivált a régebbi 
időben, ott láttuk egyesületünknek majdnem minden kirándulásán és ebben 
fiatal korukban szívták magukba azt a vándorhajlamot, mely különösen 
fiatalabb fiaiban később is magmaradt, a mikor mint tengerészek hosszú 
utazásokban vehettek részt.
Maga Téry egyike volt azon honfitársainknak, kik hazánknak majdnem 
minden részét ismerték s a ki bámulatos emlékezőtehetségeknél fogva 
mindenütt otthonos volt. E mellett kitűnő megfigyelő tehetsége volt s nagy 
érzéke volt néprajzi és földrajzi érdekességek felismeréséhez. Ez okból 
végtelen sajnálatos, hogy tömérdek utazásain és kirándulásain szerzett 
gazdag tapasztalatait nem örökítette meg az irodalomban, mett 
tapasztalataival honismeretünket lényegesen bővíthette volna.
De sokoldalú elfoglaltsága mellett nem jutott ideje élményeinek 
tapasztalatainak megírására. Túrái közül egyedül a Középorom 
megmászását írta
Irodalmi működésén kívül nagy érdemeket szerzett hazánk tájszépségeinek 
fényképek útján való ismertetése által. Szenvedélyes amatörfotográfus volt 
ki nagyszámú felvételeket eszközölt mindenfelé, a merre járt és ezzel 
tájszépségeket és érdekességeket mutatott be túlnyomó részt a Turisták 
Lapja, de más folyóiratok és újságok hasábjain is. Tájképgyüjteményének 
megőrzése és kiaknázása Téry érdemeinek megörökítésé alkalmas eszköz 
és reméljük, hogy a Magyar Turista Egyesületnek ezzel is alkalom eS 
lehetőség adatik Téry emlékének állandó fenntartására.
Oly természetkedvelö, a minő dr. Téry Ödön volt, nem találhatott kielégítés 
abban, hogy maga űzze a turistáskodást, de szükségét érezte annakis 
hogy másokat nyerjen meg azoknak az eszméknek, a melyeknek ö hódot 
Ezért már fiatalon keresett működési teret a fennálló hegyvidékk 
egyesületekben. Már 1875-ben tagja a Magyarországi Kárpát Egyesületnek; 
melynek közgyűlése őt 1877.augusztus 5-én válaszmányi tagját 
választotta. Példa alig volt még reá, hogy ily országos egyesület 21 éves 
korában válasszon be valakit választmányába, de Téry nevét a Középorom 
megmászása, bár akkor a kiváló hegymászás leírása még meg sem jelent 
volt, immár ismertté tette s a szakkörök figyelme reá irányult.
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Tettereje működési kört keresett; ezt részben megtalálta a Magyarországi 
Kárpát Egyesületnek általa 1879-ben alapított Budapesti Osztályában, 
helynek (Tors Kálmán elnöklete mellett) Téry lett titkára és könyvtárosa, ez 
az osztály magában egyesítette az egyesületnek Budapesten lakó tagjait, 
kik már előzőleg a budapesti bizottságot alkották volt.
De az új osztálynak nem volt semmi autonómiája s azért nem volt hosszú 
éltű, megszűnt, a mint szervezője Budapestről Selmeczbányára költözött. 
Téry azonban továbbra is buzgólkodott a M.K.E. körül, melynek 
választmánya 1882.december 17-én elfogadta Térynek azt az indítványát, 
hogy a hegyi kirándulásokon előfordult szerencsétlenségek 
következményeinek elhárítása szempontjából a tátrai vezetők a szükséges 
eszközökkel láttassanak el és az indítványozót a szükséges útmutatásokat 
^agában foglaló füzet szerkesztésével bízta meg.
Pr- Téry 1880 végén érkezett Selmeczbányára és már 1882.május 12-én az 
ő buzgólkodása folytán megalakult a Magyarországi Kárpát-Egyesület 
Szittnya-Osztálya, melynek ő lett (Coburg Fülöp herceg védnöksége és 
Ocsovszky Vilmos elnöklete mellett) ügyvivő alelnöke. A Selmeczbányán 
belőtt volt 19 kárpát egyesületi tag már az első év folyamán 122-re 
szaporodott fel, az Osztály élénk tevékenységet fejtett ki, az anyaegyesület 
őszéről 250.-frt. segélyben is részesült és 11 rokon egyesülettel lépett 
Cserébe. Az egyesület évi jelentése elismeri, hogy „ az érdem oroszlánrésze 
az Osztály buzgó alelnökét, Dr.Téry Ödönt illeti, ki sem időt, sem fáradságot 
nen kímélt, hogy az Osztály a neki kijelölt irányban törjön előre”. Nagy 
vesztesség volt tehát a Szittnya-Osztályra nézve, midőn Téry 1884 elején 
Selmeczbányát elhagyta és Budapestre költözött vissza. A hálás Osztály 
1884 márczius 25-én tartott közgyűlésen tiszteletbeli másodelnökévé 
választotta meg. Téry megnyugvással hagyhatta el Selmeczbányát, mert 
alkotását id. Tirts Rezső személyében jó kezeknek adta át.

®ry ezután is tevékeny tagja maradt a Kárpát Egyesületnek; az 1885. Évi 
oszágos kiállításon a M. K. E. kiállítási pavilonét Déchy Mór és Bexheft Mór 
közreműködésével ő rendezte be s vele nagy sikert ért el. 1885-ben Coburg 
herczeget rábírta a Szittnyán emelendő új pavilon felépítésére, melyet 1887 
szeptember 8-án avattak fel a fiatal Coburg Lipót herczeg jelenlétében. A 
megelőző évben ö hívta fel a Szünidei Gyermektelep Egyesület figyelmét 

Selmeczbányára, ki az évi jelentés szavai szerint- „ egyben folytonos éber 
figyelemmel kíséri az Osztály működését s annak érdekeit szellemi 
érintkezés által a távolból is állandóan előmozdítja”.
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Selmeczbánya volt Téry turistaműködésének elöiskolája ;itt szerezte ° 
szűkebb körben az egyesületi szervezkedésben és működésben azt a nagy 
gyakorlottságot, mely öt annyira alkalmassá tette nagyobb országos 
egyesület vezetésére is. Organizatórius hajlamai nem is engedték őt soká 
pihenni, a mint Budapestre visszakerült. Érezte annak szükségét, hogy 
munkaerejét és képességét újból annak az ügynek szolgálatába állítsa, mely 
életczél gyanánt lebegett szeme előtt s így csakhamar új egyesület 
szervezésének eszméjével kezdett foglalkozni.
Jellemzi Térynek a Kárpát Egyesület iránti lojalitását, hogy ezúttal 
Budapesten is, s hol könnyűszerrel szervezhetett volna önálló egyesületet 
ismét a Kárpát Egyesület keretében indította meg a mozgalmat. Dr.Thirring 
Gusztáv-val 1888 deczember 28.án megalapította a Magyarországi Kárpát 
Egyesület Budapesti Osztályát, melynek -báró Eötvös Loránd elnöklete 
mellett - ö lett ügyvivő alelnöke. Az alapítás fordulópontot jelentett a hazai 
turistaság történetében.
Téry felismerte a kellő időpontot, midőn a körülmények alkalmasak voltak 3 
turistazászló kibontására és az új eszme győzelme számíthatott.
Sikerült neki az új Osztályban a turistaság fejlesztésére oly szervet 
teremteni, mely nemcsak életképesnek bizonyult, de - miként a fejleményt 
igazolták - az összes fővárosi turistamozgalmak kiindulópontjává vált.
Az alapítást teljes siker koronázta, a tagok száma már az első évben 
meghaladta az ezret, az Osztály folyóirata, a Turisták Lapjos 
közelismerésben részesült és a turistairodalom fejlesztésének fontos 
tényezőjévé vált, a kirándulások szervezésével és a útjelzések létesítésével 
Budapest hegyvidéke a közönségnek megnyílt, előadások, vigalmak 
fényképkiállítás, turista-karácsonyünnepélyek rendezése a turistaságot 
népszerűvé és ismertté tették.
Mindezen tényezők összeműködése folytán a Budapesti Osztályon szellemi 
és anyagi erők birtokába jutott, hogy az egyesületi központ Budapestre való 
áthelyezésének szükségessége önmagától előállott. Midőn pedig ez a 
szepesi körök ellenkezése folytán - és az egyesületi szervezetben rejlő 
hiányok miatt - nem sikerült, a Budapesti Osztály 1891 szeptember 29-én a 
Kárpát Egyesületből kivált és önálló egyesületté, az országos jellegű Magyar 
Turista Egyesületté alakult át. Ezzel Téry megvalósította régi ideálját; 
országos egyesület élére került, melyben lelkesedését és képességét 
szabadon érvényesíthette, terveit minden korláttól függetlenül valósítható 
meg.
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Széles mederben indította meg az egyesület működését; úgyszólván egy 
csapásra megnyerte eszméjének az ország legkülönbözőbb részeit, 
helyeket Osztályok szervezésével és kirándulások rendezésével megnyert 
a turistaügynek és bevont a közös munkába. Az egyesület történetét kellene 
ismételnünk, ha Térynek széleskörű munkásságát akarnók e helyen 
részletezni. Ez okból annak hangsúlyozása mellett, hogy az egyesületnek 
ugyszólván minden ténykedése Téry indítványára, lelkesítésére és 
közreműködésével jött létre, csak néhány főbb mozzanatot említünk meg az 
 ő sokoldalú munkásságának jellemzésére.
Téry működésének legszebb eredménye a Dobogókőn létesített báró 
Eötvös Loránd menedékháztelep és a Magas-Tátra Öttó katlanában emelt 
Téry-menház. A Dobogókőn 1898 június 5-én avatta fel az első, fából épült 
menedékházat, 1906 június 3-án azt a pompás új kőházat, mely a 
dobogókőt turistaforgalmi góczponttá emelte. Kevéssel az első ház 
felavatása után épült fel a Tátrában a Téry menház, melyet 1899 augusztus 

1-én avattunk fel.
más helyen tüzetesen mondjuk el azokat a küzdelmeket, melyeket Téry e 
két menedékház létesítése körül vívott; vasakarata legyőzte az akadályokat, 
elöteremtette a szükséges anyagi eszközöket és létrehozta a nevezett 
Menedékházakat, melyeknek mindegyike föfontosságú a hazai turistaság 
szempontjából. Nagy tevékenységet fejtett ki Téry a Gerlachfalvi-csúcsra 
tervezett Budapesti ház létesítése körül, mely tervét azonban az óriási 
Nehézségek miatt megvalósítani nem tudta.
a hazai turistaügy bátor és elszánt védőt talált Téryben, valahányszor ezt 
külsö vagy belső ellenség megtámadta. 1899-ben a tátrai kalauzügy 
újjászervezése körül folyt vitában sikerült neki a hazai szempontokat 
diadalra juttatni s az ügynek oly megoldását kivívnia, mely jogos 
bánságunknak megfelelt. Siker koronázta azt a mozgalmát is, melyet a 
magas-Tátra elzárása és elidegenítése, valamint a székesfőváros 
hegyvidékeinek elzárása ellen indított. És ha 1902-ben a Halastó birtokjoga 
körül indított mozgalma nem tudta a kívánt sikert elérni, ez nem rajta, hanem 
a hazai védelem megbocsáthatatlan gyengeségén múlt.
azon magas szempontból kifolyólag, melyből Téry a turistaságot nézte, 
SaJát egyesületi működését lehető széles alapra fektette, kiterjeszkedett 
Mindazokra a körülményekre, melyeknek figyelembevétele a turistaságnak 
széles alapon való művelését lehetővé tette s nem mulasztott el sem 
alkalmat, sem eszközt, melyet e czélra haszonnal igénybe vehetett. Széles 
látköre, mindenre kiterjeszkedő gondossága erre kiválóan alkalmassá tette.
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Téry azonban nemcsak felismerte és megtalálta az irányító szempontokat, 
de azokat aktív munkálkodással meg is valósította vagy legalább 
megvalósítani igyekezett. Ebben a tekintetben fáradhatatlan és valóban 
kimeríthetetlen volt. Lankadást nem ismerő lelkesedéssel dolgozott, az 
egyesülete érdekében, levelezett, czikkezett, utazott, toborzott híveket, hogy 
egyesületét felvirágoztassa; felhasznált minden összeköttetést, 
megmozgatott minden befolyásos tényezőt; rendezett felolvasásokat, 
kirándulásokat, mulatságokat, fényképkiállítást, a szegény hegyvidéki 
lakosságot felruházó turista-karácsonyfaünnepélyeket, szervezett 
diákszállókat, agitált írásban és szóval, érintkezett hazai és külföldi rokon 
egyesületekkel, szóval megmozgatott minden eszközt, hogy a turistaesznnét 
diadalra vigye és a Magyar Turista-Egyesületet felvirágoztassa.
Amerre járt szerte az országban, agitácziójára turistaegyesületek és 
osztályok alakultak, így Késmárkon, Miskolczon, Trencsénben, Kőszegen 
stb., a legkülönbözőbb társadalmi rétegeket mozgatta meg és kapcsolta 
bele szervesen a turistaügy szolgálatába (Tanítók Osztálya, Egyetemi 
Osztály, Fényképező Osztály) és egyike volt az elsőknek, kik a síelést is 
meghonosítani segítettek.
Közel két évtizeden keresztül ö volt a M.T.E. vezetője, mégpedig 1906-ig 
mint ügyvivő alelnök, 1907-1910-ig pedig mint annak elnöke; emellett 1894- 
ig a Budapesti Osztálynak is ügyvivő alelnöke, 1895-1903- ig alelnöke és 
1904-1910-ig elnöke volt. De bármely állást foglalt el a Magyar Turista 
Egyesületben, működési köre mindig jóformán ugyanaz volt; vezére és lelke 
volt az ö egyesületnek, mely - különösen az első évötödökben - teljesen a 
az egyéniségének bélyegét viselte magán. Az egyesület vezetésére a sors 
Téry Ödönt egyéniségénél és ritka tulajdonságánál fogva a legnagyobb 
mértékben predesztinálta; ö alkotta meg, ő tartotta fenn és fejlesztette 
naggyá az egyesületet, melynek egész életét szentelte.
Mások érdekeiért képes volt a saját dolgait is elhanyagolni és egyesületének 
érdekeit mindennél előbbre helyezte.
Kiváló tulajdonságainál fogva rövid idő alatt tekintélyt szerzett a Magyar 
Turista Egyesületnek. Vezérnek született vezető szerepre volt hivatva 
természeténél fogva. Rendkívül agilitása, sokoldalúsága, kitartása 
akaratereje arra képesítették, hogy minden viszonyok között diadalra vigye 
azt az ügyet, melynek szolgálatába szegődött. Kevés ember tudott másoké 
úgy hatni, mint ö, barátokat és híveket oly könnyen szerezni, mint ö. És a kit 
ö egyszer megnyert, nem hagyta többé el; erős kapcsokkal fűzte magához 
és barátainak oly gárdájával vette magát körül, kik minden körülményi 
között vele tartottak és mellette kitartottak.
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Ezek a képességek alapították meg az ö befolyását, tekintélyét és 
nagyságát. De ezekben rejlettek tragikumának csirái is. Képességeinek 
tudatában vezető szerepre tett szert és ebben a szerepben sokszor 
Mereven ragaszkodott nézeteihez akkor is a midőn az engedékenység 
jobban szolgálta volna ügyét. Cselekedeteinek helyessége, szándékainak 
tisztasága arra indította, hogy akaratát mások ellenkezése daczára is 
keresztülvigye, ez pedig az egyesületi életben nem maradhatott 
elégedetlenség és súrlódás nélkül. Mivel pedig ily esetekben sokszor 
hajthatatlan maradt és mások nézetétől mereven elzárkózott, lassanként oly 
viszony alakult ki közte és az új irányokat képviselő fiatalság között, mely az 
eredményes együttműködést kizárta. Ily viszonyok között hagyta el 1910- 
hen annak az egyesületnek elnöki székét, melyért egész életét feláldozta és 
Melyben örök időkre szóló emléket állított magának. Tragikuma, hogy a 
Midőn a legteljesebb elismerés és ünneplés közben válhatott volna meg egy 
emberöltőn át becsülettel és fényes sikerrel állásától, a kellő időpont 
elmulasztása miatt megbántva és elkedvetlenedve kellett távoznia és oly 
körülmények között, hogy a Magyar Turista Egyesület díszelnökévé való 
Megválasztása sem nyújthatta neki azt a teljes megnyugvást és elég ételt, 
Mely öt egy emberéleten át úttörő gyanánt szerzett hervadhatatlan érdemei 
alapján joggal megillette.

A visszavonulása óta letelt pár év teljes elégtételt szolgáltatott neki. 
Ellenfelei, kik működését kifogásolták és támadták, ezen pár év alatt 
Elismerték és elismerték kiváló érdemeit és ma nincs senki, a ki az ö kiváló 
Munkássága előtt meg ne hajtaná az elismerés lobogóját. De Téry távol 
tartotta magát az egyesülettől, néma szemlélője maradt annak a 
harcztérnek, melyen azelőtt ö aratta a legszebb diadalokat.

magyar turistaságot pótolhatatlan vesztesség érte Téry Ödön halálával. A 
Magyar turistaság anyamesterét vesztette el benne.
el nem évülhető érdemeket szerzett azonban Téry a Tátra feltárása 
szempontjából az Öttavi menedékház létesítésével, mely tátrai 
Működésének elismeréséül róla is neveztetett el.
Téry neve a Magas-Tátra feltárásával egybeforrott, s ha majd ennek 
Megírására kerül a sor, a hazai turistáskodás történetírója kétségkívül 
aranylapot fog szentelni érdemeinek, melynek ragyogása miként 
kortársainak szívét besugározza, azonképpen fog bevilágítani a szívekbe a 
jövőben is.
Utódoknak hirdetni fogja a Téry-csúcs, Téry-horhos, Téry-kuloár és a Téry- 
menház, a Középorom és Fecsketorony, a Turisták Lapja a Magyar Turista 
egyesület és annyi más, mihez Téry működésének emléke fűződik, mert ha 
valakiröl, úgy róla elmondhatjuk, hogy tett, teremtett, alkotott, nem élt hiába !
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Egy vulkáni kráter maradványa a Somlyó tetején?

Irta: Dománszky Zoltán

Keleti-Mecsek csúcsaira Igazán 1995 telén lettem kíváncsi. A 
// \\ Baranya Megyei Természetbarát Szövetség indított egy jelvényszerző 

/'/ 'Aakciót „Mecsek csúcsai” névvel. Nem gondolkodtam sokáig, úgy 
döntöttem, hogy én is benevezek e nemes akcióba. Nem titkolt szándékom 
a Mecsek még jobb megismerése volt. Az ¡gazolófüzet tanulmányozása után 
a turistatérkép forgatása kezdődött, hiszen zömmel jelzetlen utakon lehetett 
a kiírásban érintendő csúcsokat megközelíteni. Első túrám fiammal a 
Tubesra vezetett. Az előirt pont megtalálása nem volt nehéz. A sikeren 
felbuzdulva könnyen indult a második túra is.
Feljegyzéseim alapján 1996 januárjában nagy hó hullott, amely sokáig 
megmaradt. Több alkalommal havas eső esett, amely komoly töréskárokat 
okozott. Kétszer még „latyakos hó" is hullott, amely ráfagyva a fákra, még 
nagyobb pusztítást vitt végbe a Mecsek erdeiben, ebben az évben. Nagyon 
sok fa dőlt ki ezen a télen. A vizes hó, amely ráfagyott a fákra, óriási tarolást 
végzett több erdőrészben. A turistautak néhol szinte járhatatlanná váltak a 
gyökerestől kidőlt hatalmas fáktól.
A nagy hó sem vette el kedvemet a téli kirándulásoktól. Egy február eleji 
vasárnapon Zobák-pusztáról egyedül indultam a Csengő-hegyen át, nem 
egy szakaszon derékig érő hóban, a Cigány-hegyi kilátóra. Csodálatos idő 
volt. Szikrázóan sütött a nap, a hőmérséklet fagypont alatt maradt, a hó 
ropogott a lábam alatt. A tiszta időben szép kilátásban volt részem. A 
kellemes időben tovább indultam a Dögkút-tető felé. A havat az erdészeti 
gépek egy darabon letaposták.
Nem volt nehéz gyalogolni ilyen úton. A bakancsom sem vizesedet még. A 
gond a Dobogó felé kezdődött. Letértem a jelzett turistaútról. A csúcs alatt 
egyre növekedett a hó magassága, nagyon lassan lehetett haladni. A 
szélfúvás miatt a hó pár helyütt magasabb volt fél méternél. Közel másfél 
óra kellett a feljutásra a Dögkút-tetőtől a Dobogó csúcsáig. Hosszú pihenőt 
tartottam a magassági pont mellett. Emlékszem, ekkor jutott eszembe 
először, hogy egy kopjafát kellene ide állítani, hiszen itt van Tolna megyi 
legmagasabb pontja (594 méter). Nehezen bukdácsoltam le a csúcs alatt 
haladó jelzett útra. Innen a Somlyó felé vettem az irányt.
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Elővettem a térképemet és a laptájolómat, mert elbizonytalanodtam, a nagy 
hó miatt nem lehetett látni a csúcs felé vezető utat. A térkép és a tájoló 
segítségével megtaláltam a helyes irányt. A Somlyó felé közeledve frissen 
kidőlt fákat kellett kerülgetnem. A csúcsra érve láttam meg csak az 
iszonyatos pusztulást, a Somlyó és a Szamár-hegy között egy letarolt erdőt, 
több száz bükkfa feküdt egymás mellett kidőlve, pár hatalmas fa 
kettéhasadva. Ilyent még nem láttam, csak halottam róla. Gyorsan 
Megkerestem a magassági pont számát, amit be kellett írni az ¡gazolófüzet 
adott helyére. Nem nézelődtem tovább, hanem igyekeztem a zöld 
háromszög jelzésű turistautat elérni a Somlyó aljában. Ekkor jártam először 
e számomra később igen kedvessé vált hegyen. Azt sem feledem, hogy a 
lejutás majd három órán át tartott a hó súlya alatt ledőlt erdőben. A száz 
évesnél idősebb erdő járhatatlan volt. Egyik fáról a másikra másztam, hogy 
haladni tudjak. A ruhám és a bakancsom átázott. Szászváron a Fekete 
gyémánt presszóban öltöztem át tartalék ruhámba és cseréltem le az 
átnedvesedett bakancsomat. Az alig elért autóbuszról nem haza felé 
Mentem, hanem Tóth István Zsoltot a Keleti-Mecsek Tájvédelmi Körzet 
természetvédelmi őrét kerestem fel lakásán és osztottam meg vele a 
szomorú hírt, az erdőpusztulást a Somlyó oldalában.
Ezután sem lankadt kedvem a csúcsok bejárásában, sőt eldöntöttem, hogy 
április végéig bejárom az összes előírt magaslatot a jelvényszerző akcióban. 
^minden nap, ahogy szekszárdi munkahelyemről hazafelé tartottam, a 
mecsek gyönyörű panorámája ösztönzött a többi túrára. A „tolnai” 
embereknek a Mecsek keleti nyúlványainak látványa titokzatos csúcsokat 
rejt- Akár a hatos főközlekedési úton érkezve a hegység felé, akár a 
Völgység apró településeinek dombjairól vagy a Szekszárdi-dombság 
magasabb pontjairól tiszta időben nagyon jól lehet látni a Keleti-Mecseket. 
bokáig én is csak találgattam a hegy csúcsainak nevét. Először a Zengöt 
ismertem fel, tudtam távolról is a helyét, majd sorra a többit: a Templom- 
Legyet, amelynek a sokáig Szent Imre-hegy volt a neve, a Csalán-hegyet, a 
dobogót, a Szamár-hegyet és a Somlyót.

hegyek látványa az ott élő embereknek már mindennapos. Az átutazók 
szokták felhívni az ott lakók figyelmét a szép és változatos panorámára, a 
keleti-Mecsek csúcsaira. Sokáig én is szinte természetesnek tartottam, 
hogy csak úgy ott van” a Mecsek. Mostanában, ahogy már a megszokás 
érzése átváltozott egy kíváncsiság érzésére, nekem már mást jelent, mint 
addig, amig nem tudatosult bennem - a szépséges hegy rengeteg titkot, 
felfedezni való tájat rejt.
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Április végére befejeztem a „Mecsek csúcsai” akció teljesítését. A Szamár
hegy csúcsának bejárásakor, a hó olvadásakor újra felkerestem a Somlyót- 
Először csak a panorámában gyönyörködtem. Később lettem figyelmes arra, 
hogy a magassági pont mellett egy mélyedés található. Azt gondoltam, a 
magassági ponthoz kiépítéséhez innen nyerték a követ. Jobban megfigyelve 
már kételkedtem az előbbi felvetésben, mert a mélyedés jóval nagyobb volt 
mint egy alkalmi kőfejtő. Az alaposabb megfigyelés után már mást is észre 
lehetett venni. A mélyedés körül heverő kövek formája és elhelyezkedése 
erősítette bennem, hogy nem emberi kéz munkája ez a képződmény. A 
mélyedés természetesnek tűnt. A következő felkeresett csúcs a Csalán
hegy volt. Az út további részén még többször a Somlyón látottak jártak az 
eszemben.
A túra után megfeledkeztem a mélyedésről, elég sokáig nem gondoltam rá- 
Az 1959-es kiadású Mecsek útikönyvet olvasva tűnt fel, hogy a hegység 
kőzeteinek tárgyalásánál a fonolit lelőhelyeként említi a szerző a Somlyót 
Figyelmesebben olvasva tudatosult bennem, hogy a Somlyó egy vulkáni 
hegy, meghatározó felszíni kőzete a fonolit, magyarán a hangkö. Eddig csak 
úgy tanultam, hogy Magyarországon a Mecsekben a Kövesdi-hegyen fordul 
elő fonolit. Most már még jobban felkeltette a Somlyó a kíváncsiságomat- 
Egyre több földtörténeti szakkönyvet lapoztam fel, kerestem a hegyre 
vonatkozó részeket és utalásokat. Kutattam a földtani leírásokat. A Mecsek 
bőséges szakirodalommal rendelkezik, hiszen a kőszén utáni kutatás jeles 
geológusokat vonzott erre a területre. A kréta kori vulkáni működést 
bizonyítottnak tekintik ezen az őstájon. A Somlyó és a Szamár-hegy alkotó 
kőzetének keletkezését erre a földtörténeti korra helyezik a kutatók. Az erre 
a tájra vonatkozó vulkánizmus formáinak (morfológiai) feldolgozása 
tudomásom szerint még nem ismert.
A neki buzdulásnak köszönhetően elméleti ismereteim jelentősen bővültek a 
Somlyóról. A helyszínen akartam gyakorlatba ültetni megszerzett 
tudásomat. Kíváncsi voltam, miként látszik, hogy vulkáni képződmény e 
hegy. A Kövesdi-tető alatti kőbányában fonolitot gyűjtöttem, azt 
hasonlítottam össze a Somlyóról hozottal. Szinte ugyanaz volt.
hegy formáját vizsgálva a vulkáni hegyek alakját lehet felfedezni benne. Már 
csak a csúcson lévő mélyedés izgatott tovább. Mi lehet? Emberi 
beavatkozás nyoma? Talán egy vulkáni kráter nyoma? Én sem tudtára 
sokáig eldönteni. Kérdeztem geológus turista barátaimat, akikről 
feltételeztem, hogy tudják rá a választ, de csak kitérő magyarázatokat 
kaptam. Lassan elfogadtam magamban, hogy egy vulkáni képződményt 
találtam.
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1996 óta évente legalább kétszer eljutok a Somlyó 572 méteres csúcsára. 
Naponta szemlélem sziluettjét, mert lakásom ablakából jól látszik, ha az 
időjárás engedi. Amikor nem látom, hiányzik. Ködös, rossz időben alig 
várom, hogy újra feltűnjön. Kedvenc túra célom egyike lett az eltelt öt év 
alatt a Mecsekben.
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A Barnakő - barlang

Irta: Glöckler Gábor

A Barnakö-barlang a Mecsek hegység északi szegélyét alkotó, gyűrt,
 tektonizált és vulkanoidokkal átszőtt mészkőterületén, Magyaregregy 
 Wtelepülés határában található. Jelentősége abban rejlik, hogy a Kelet- 

Mecsek legnagyobb karsztobjektuma és egyetlen barlangja.
Elnevezése a befogadó hegyre, pontosabban az itt található pirittelérre utal, 
a helyi lakosság inkább csak „Zsivány-barlang” illetve „Betyár-barlang" 
néven ismeri.
Érdekessége az üreget magába rejtő sziklának, hogy Gárdonyi Géza írónk 
ezt a helyet választotta „Egri Csillagok” című regénye egyik helyszínéül: a 
történetben Gábor pap és Bornemissza Gergely innen, a „Síngödör” 
szikláinak tetejéről figyelte a török szultán hadainak vonulását.
A barlangtól 130 méterre, a patakmeder nyugati oldalán, a pirittelérben 
1915-ben aranykutatásra kihajtott un. „Magyaregregyi pirittáró” található. A 
mára már életveszélyesen omladékonnyá vált járatok sok denevérnek 
szolgálnak téli búvóhelyül.
A barnakö-barlangot Kevi László, a Dunántúli Tudományos Intézet 
geológusa mérte fel 1955-ben. A „pusztuló egykori forrásbarlang’ 
hosszúsága ekkor csupán 18 méter volt.
A Mecseki Karsztkutató Csoporttal 1999-ben jártunk itt először, a 
továbbjutás lehetőségét kutatva. A tényleges feltárás 2000. év tavaszán, a 
szükséges engedélyek beszerzése után kezdődhetett meg. A munkát mára 
bejárat megközelíthetősége is veszélyessé tette, a barlang három, egymaS 
mellett fekvő bejárata ugyanis egy felhagyott kőbánya oldalában, a műé* 
szintjétől mintegy 17 méter magasan nyílik. A bejárathoz pedig egy alig 
cm széles ingatag párkányon lehet eljutni, amely alól a kövek kihullottak és 
esős időben igen sáros.
Több száz munkaóra ráfordítással és sok köbméter szilárd kitöltés 
eltávolítása eredményeképpen a barlang hossza ma már meghaladja a 
métert. A jellege többszintes, hálózatos forrásbarlangra utal. A jellemzi 
szelvénytípusa a gömbfülke, az alagút és a kulcslyukforma. A gömbfülkéke 
kuszodák, szűk - a testesebb látogatók számára leküzdhetetlen akadályt 
jelentő - átbúvók illetve átjárók kötik össze, melyek gyakran egymás alatt, 
felett is haladnak.
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találhatók itt például olyan egymást keresztező járat, melyek közt a 
szintkülönbség eléri a 3 métert!
Felmerült a lehetősége annak, hogy a barlang esetleg hévizes eredetű, 
vagyis egyre mélyebbre jutva, esetleg nagyobb üregeket, üreg rendszereket 
tárhatunk fel. Ezt valószínűsíti a több helyen előforduló puha mész is.

A barlang formakincse már most lenyűgöző. A sárgásfehér mészkő 
Mennyezetet helyenként tigrisbőrhöz hasonlító szürke és sárga kis csíkok 
Mintázzák, másutt pedig megkövült virágokra emlékeztető élénkbarna 
kipreparálódások díszlenek a hófehér kőzeten. A néhány cm-es függő 
cseppköveken kívül hófehér cseppköfolyások is megtalálhatók, bár főképp 
az oldás formák teszik igazán látványossá a réteglap mentén kialakult 
táratokat.

Barnakő-barlang - hasonlóan más barlangokhoz - élőhely is. A bejárati 
fakaszt pókok és rovarok lakják, a mélyebb részeken denevérek élnek, 
időszakosan pedig róka és kisebb rágcsálók húzódnak be ide, menedéket 
keresve. Az immár két éve tartó kutatás során sok ember szívéhez közel 
került ez a kis barlangocska.
több barlangkutató, barát és ismerős járt itt a kutatónapokon, áldozatkész 
Munkájával segítve a feltárást.
A legérdekesebb történet talán a komlói fiatalok bekapcsolódásához kötődik: 
Egy szeptemberi napon megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a két héttel 
korábbi állapothoz képest a bejárat közeléből „eltűnt” vagy 1 köbméter 
kitöltés, távollétünkben „valakik” tovább tisztították az üreget. Valószínűnek 
látszott, hogy nem barlangászok voltak az „elkövetők”, mivel a belső 
iratokba, ahova a felszínről már nem szűrődik be a fény, még csak be sem 
Mentek.
a kutatási engedély másolatát is mellékelve egy levelet hagytam a 
bejáratnál, melyben a munkát megköszönve arra kértem az ismeretleneket, 
hogy jelentkezzenek, hiszen lehet ezt közösen, legálisan is folytatni, Hosszú 
ideig nem érkezett válasz, így a kutatási napokon igyekeztem mind újabb és 
szembetünöbb pontokon elhelyezni az üzenetet, hátha jobban észreveszik, 
végül egy decemberi estén megcsörrent a telefon és egy vékony 
gyerekhang jelentkezett be, közölve, hogy ö és barátai „kutatnak” a 

barlangban. Közülük a legidősebb 18, míg a legfiatalabb alig 14 éves.
az  eset óta ők is tevékenyen részt vesznek a feltárásban, nyaranta pedig 
lehetöséget biztosítunk számukra más barlangok megtekintésére is.
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BARNAKŐ-barlang a Síngödömél



Ásó, kapa ,nagyharang...

írta: Szádeczky- Kardos Géza

,nyár végén a Poprádi-tónál jártunk, majd a szimbolikus temetőbe 
mentem be a gyerekekkel. Sokszor jártam már itt.Korábban volt

i néhány magyar emléktábla is. Míg Pisti a pajtásaival szétspriccelte 
a gránit tömbök között a kápolnai előtti lépcsőre ülök. A fenyő ágak között 
halkan fuvolázik a szél, s a Bástya-gerincet nézem. Anyámra gondolok. Ö 
mesélt nekem erről a vidékről. Sella néni férjével másztak 3-as, 4-es utakat 
a Tátra-csúcson, s lefelé jövet betértek ide is. Gondolataim elkalandoztak. 
Még elég kicsi voltam, mikor Memivel elmentem egy temetésre. Mindenki 
fekete ruhában volt és anyám sírt. A májusi árnyas fák alatt a sírok teli 
virággal. Nem értettem miért olyan bánatos mindenki. Időbe került, mire 
megértettem, hogy itt valakinek vége szakadt, elment valaki, akit nem 
láthatunk többet és idővel mi is el fogunk menni. Nagyon megrémültem, 
hogy mindez csak átmeneti állapot. Hetekbe telt mire megnyugodtam.
Merni egy nagy kertről mesélt nekem, aminek valahol messze, hátul van egy 
kis kapuja, ahol időnként kimegy valaki. Azon túl öt már csak emlékeinkben 
őrizzük. Nem vagyok temetőjáró ember. Nekem az csak egy szép nagy park 
fákkal, sugárutakkal, virágokkal, korhadt fejfákkal. Apám temetésére nem 
vittek el. Tavasszal Mékivel mentem ki a sírjához. Az út mellett sárgán 
virágzott a varjúháj. Tarka árvácskákat vettünk, azokat ültettük ki. Mig 
nagyanyám elpityeredett, arra gondoltam, nem is olyan borzasztó dolog ez, 
hisz ott messze a bokrok mögötti kiskapun túl ott van Apám.
Pár év múlva, amikor Papa 80 éves korában meghalt a sárbogárdi Mészöly 
temetőbe vitték, oda utaztunk le Anyámmal. Az udvaron, a gyümölcsfák alatt 
ravatalozták fel. A szobákat,a házat mindenütt fehér drapériákkal fedték- 
Míg gyűltek a rokonok, a szegedi egyetem és a tudományos akadémiák 
küldöttei, Gedussal hatalmasat játszottunk. A kocánál apró malacai voltak s 
a kisborjúnak gyönyörű kék szeme. A halottas kocsi lovai ránk se 
hederítettek, csak az útszéli gyepet legelték. Csak az öreg komondor nem 
találta a helyét. Nem tudta mire vélni a máskor csendes udvaron a több száz 
fős tömeget. Aztán néhány év múlva és is megjártam azt a mezsgyék 
Délután még a gyerekszobában feküdtem az ágyamon. Magas lázam volt és 
nagyon gyenge voltam. Később minden kisimult.
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Megszűnt számomra a fent és a lent. Lebegni kezdtem a vakítóan fehér, 
9yönyörű ragyogásban. Távoli soha nem halott hangok érkeztek hozzám. 
Olyan csengés-bongás, mint mikor messze a partoktól a jégen jár az ember, 
fájdalom és fáradtság megszűnt körülöttem. Olyan volt mintha kiléptem 
volna önmagámból, szabadon szárnyaltam egy addig sohasem érzékelt 
fényes boldogságban. Senkit sem láttam, de tudtam, hogy a Mindenható ott 
is vigyáz rám.
nem tudom meddig tartott ez az állapot. Reggel a Szent László kórház 
külön termében ébredtem. Anyám ült az ágyam szélén. Tőle tudtam meg, 
hogy távoli gyermekorvos rokonunk Lukács Józsi bácsi fennakadt 
femekkel rángógörccsel mentőautón hozott be még az este.
azóta már Merni is elment. A temetésen Farkas Józsi bácsi mesélte, hogy 
mikor egy héttel korábban bevittem hozzá a kórházba, arra kérte ne 
vigasztalja, a test elvesztésével csak a fájdalmaktól szabadul meg. Inkább 
igéket mondjon neki az újszövetségből, hiszen öt már sokan várják odaát.
egyszer azt mondta nekem: A temető szomorú hely, ne menj oda, de 
sohase sajnáld az időt a természet nyújtotta szépségekben gyönyörködni!

felettünk lévő hegykoszorút nézem, a gyalogfenyöböl kimagasló 
cirbolyákat. A csipkés gránit gerinceket, hallgatom a völgy alján folyó patak 
dobogását. Melegség árad szét ereimben. Anyám is járt itt.s gondolatban itt 
van most velem.
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Az ismeretlen Papuk-hegység

írta: Dr. Montskó Péter

ismeretlen Papuk hegység. A szomszédos Horvátországról 
minden magyarnak a tengerpart jut az eszébe.

>A horvátországi hegyeket azonban csak kevesen ismerik. A 
tájékozottak felkeresik még a Plitvicei tavakat és a környező nemzeti parkot. 
A sziklamászók körében népszerű még a Velebit keleti végében Paklenica- 
Ezeken kívül azonban a magyar természetjáró nem sokat tud a szomszédos 
ország hegyeiről.
Pécsi túrázóként sok-sok éve feltámadt már az érdeklődésem a határ másik 
oldalán elhelyezkedő Papuk hegység iránt, de mindig titokzatos 
ismeretlenségbe burkolózott számomra. A vonzerőt a hegység közelsége és 
tiszta időben Pécsről jól látható hívogató csúcsai jelentették. A legnagyobb 
akadályt pedig az útikönyv .illetve térkép hiánya képezte. Ezek sajnos 
jelenleg sem kaphatók, még Horvátországban sem.
Egy évvel ezelőtt egy autóstérkép, és egy kb. 15 éves horvát útikönyvből 
származó térképvázlat és segítőkész tulajdonosának szóbeli instrukció1 
alapján kezdtünk neki fiammal a felderítésnek. 2000 szeptember óta 
alkalommal jártam a Papuk hegységben és elégedetten mondhatom, hogy 
nem csalódtam. Egy igen változatos, nagy kiterjedésű és sok rejtett 
szépséget tartogató hegységet ismertem meg. A Papuk hegység a magyar 
középhegységek közül leginkább a Mátrához hasonlítható ha magassági 
és felépítését tekintjük. A különbség az hogy, a hegység itt nincs tele 
luxusszállodákkal és sokkal többet megőrzött természetes szépségéből.
A Papuk hegység elhelyezkedése és geológiai felépítése a következő. Egy 
óriási fögerinc helyezkedik el Nasice és Daruvar között mintegy 100 km 
hosszan. A fögerinc lefutása délkelet-északnyugati irányú 
hozzávetőlegesen a Dráva vonalával párhuzamos. Nasicenél a Szlavónai 
síkságból fokozatosan bukkan ki, majd folyamatosan emelkedik 953 m 
magasságig. Ezután, a gerinc északi irányba két ponton némi kanyarulatot 
tesz, de a már említett tendencia változatlan marad. Daruvárnál 
viszonylag hirtelen ez a főgerinc lelapul és egy dombvidékben ér véget. A 
főgerinchez mind déli, mind északi irányból mellékgerincek csatlakoznak 
Ezek főleg a hegység középső harmadában jellemzőek. A hegység 
szélessége itt a legnagyobb, mintegy 15 km.
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központi magasabb részben gyönyörű 700 m feletti csúcsokat találunk 
helyekről pazar panoráma tárul szemünk elé. Észak felé a Villányi
hegységet és a Mecseket merőben új nézőpontból, délről szemlélhetjük. Dél 
felé pedig láthatjuk a kissé alacsonyabb Dilj és Pozsegai hegységet, 
valamint délnyugatra a Psunj hegységet. Ha pedig távolabb tekintünk a 
Száván túlra még a Boszniai hegyeket is láthatjuk.
Kőzettanilag a hegység fő építőeleme a mészkő, ehhez palás kőzetek 
társulnak a nyugati harmadban. Ezek a változatos színű, zöld .vörös szürke 
kövek rengeteg csillámot tartalmaznak, és ettől ezüst és arany színben 
fegyognak. Főleg ha a patakok vizébe tekintünk. Az aranyként csillogó 
szemcséket a Dráva part homokjában is megtaláljuk a hegység 
üzeneteként.
Ugyancsak a nyugati régióban a vulkáni eredetű kőzetek is megfigyelhetők 
szigetszerűen. Legjobb példa erre a Vocini várhegy apró andezit kúpja. Ettől 
Nem messze pedig egy védett geológiai feltárásban bazalt oszlopokat 
csodálhatunk meg. (Ennél azonban nekünk sokkal szebb van a Balatonnál), 
a hegység legmagasabb, névadó csúcsa a Papuk csúcs 953 m magas. Ezt 
követi magasságban az Ivacka glava 915 m, Lom 883 m, Varjú szikla 817 
m. Fekete hegy 8o5 m, Cesljakovacki vis 825 m, Kapovac 792 m. A 
mellékgerinceken is találunk még gyönyörű kilátást biztosító kisebb 
Csúcsokat Ezek magassága 6oo-75o m között váltakozik. A hegység 
Növényvilága rendkívül érdekes. Mediterrán jellegű növények keverednek 
hideg -kedvelő hegyi fajokkal. A szelídgesztenye, feketefenyő, 
kakasmandikó, illír sáfrány, magyal képviselik a mediterraniumot, a lucfenyő, 
az áfonya,a nyír , tárnicsfélék pedig északot .illetve a magashegységi 
fajokat. A hegység gerincén keletről nyugatra haladva, nem éles határral 
érdekes változást látunk az erdőalkotó fajokban. A keleti végen a tölgy, a 
bükk, és erdei fenyő növekszik. Fokozatosan emelkedve a bükk 
egyeduralkodóvá válik. A középső részen ehhez lucfenyő társul. A Papuk 
csúcs utána nyírfa jelenik meg és helyenként összefüggő erdőt képez. A 
Nyugati végen betelepített Douglas-fenyő keveredik a bükkel és a két 
impozánsan magasra növő fa vetélkedik egymással.

az állatvilággal kapcsolatban a foltos szalamandrát említem meg, mely 
csapadékos idő után mint élő ékszer látható mindenfelé. A turistautak
mindenhol megbízhatóan jól jelzettek.

asználatos piros fehér jelzés használatos. Az útirányokat és a
menetidöt a fára festik fel az elágazásoknál, újabban pedig piros nyilak és 
táblák kihelyezése történt.
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Itt említendő meg az egyetlen hiányosság: az, hogy egyetlen egy épített 
kilátópont sincs a hegységben.
A szép kilátást természet adta sziklákról, tisztásokról élvezhetjük csak. 
Szerencsére ezekből bőven akad. A turistautak főleg a gerincek vonalát 
követik. Jelzett út halad végig a hatalmas főgerincen. Ez Gradec falutól 
indul( Nasice várostól 10 km-re)és Daruvar városnál ér véget. Menetközben 
érint három jármüvei elérhető túraközpontot. A mellékgerincek nagy 
többségén szintén vezet jelzett út és ezek a fögerincen húzódó útra térnek 
rá. Lehetőség van tehát gerinctúrára, ugyanakkor megoldható a körtúra, a 
hegység átszelése észak-dél irányban és ezek kombinációi.
Tudomásom szerint a hegységen belül található egy vadászház ,két 
kulcsosház ,egy kunyhó szerű bivakház és egy túristaszállás. Magam ez 
utóbbiban szálltam meg többedmagammal. Sajnos a kapott komfort és az 
érte letett összeg nem volt optimális arányban, de a hely szépsége kárpótolt 
a hidegért és a tisztálkodási lehetőség hiányáért. A többi szálláslehetőség » 
feltérképezése” folyamatban van. Egyébként a Papuk hegység egyik nagy 
előnye Pécshez való közelsége. Emiatt egynapos túrával is nagyon sok 
része jól bejárható. A hegység egyik vonzerejét éppen ez adja számunkra itt 
a Dél-Dunántúlon. Ahhoz hogy a hasonló adottságokkal rendelkező Északi 
középhegységbe eljussunk igen sokat kell utaznunk. A Papuk hegység 
viszont karnyújtásnyira van.
A túrákra javasolt kiindulópontok a következők:
Gradec falu a hegység keleti végén.
Az északi oldalon Orahovica-Duzluk horgásztava. 
Jankovac túristaközpont, Slatni Drenovac felöl.
A gerincen Dedovica és Zvecevo Vocin falu felöl.
A déli oldal Velika falu. A nyugati végen Daruvar város.
A hegység legszebb látnivalói keletről nyugat felé haladva röviden a 
következők. A Gradeci várrom középkori eredetű rom. Valószínűleg lakóvár 
lehetett és nem volt hadászati jelentősége. A még jelenleg is impozáns 
méretű lakótorony nyúlik az ég felé, körülötte a vár sáncai. A görögkeleti 
Szent Miklós kolostort szépen renoválták. Kívülről tekinthető meg ,de a 
természet és az emberi alkotás harmóniája így is lenyűgöző. Gépkocsivalis 
megközelíthető a látványos hagymakupolás Kutjevoi kastély.
Orahovica mellett helyezkedik el a Ruzica vár romja. Jelentős méretű és jó 
állapotban megmaradt, a kápolna falai szinte teljes épségben. Sok helyen 
megvannak a lépcsők és erkélyek maradványai. A Jankovaci turistaközpont 
mindenképpen felkeresendő. Itt egy gigantikus méretű mésztufa gátat 
találunk, ahonnan fenséges szépségű vízesés ömlik alá.
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A vízhozamtól függően szilajon, vagy finom fátyolként szétterülve.
A legalább 15 m magas mésztufa gát fölött széles rétet és az egykor itt állt 
kastély helyén épült turistaházat találunk.
Az ember és a természet közös alkotásaként két tavacska is csillog itt. Ezek 
vizét egy bővizű forrásbarlang adja. A kicsiny barlangban 4 m mélyen 
lehetünk be, itt tör elő a falból a gyöngyöző karsztvíz. Jankovac azért is 
fontos, mert innen négy irányba indulhatunk gyalogtúrára. A ház 427 m 
Magasan van, innen különösebb nehézség nélkül juthatunk fel a 825 m 
^agas Cesljakovacki csúcsra. Onnan gyönyörű panorámában 
gyönyörködhetünk dél és délnyugat felé.
Velika falu körüli csúcsokon találjuk a Velikai vár romját, a Sólyom-sziklát, és 
a Maliscak kunyhót. A hegység második legmagasabb csúcsa a 915 m-s 
Ivacka csúcs. Némi túlzással itt úgy érezhetjük magunkat, mintha a világ 
tetején állnánk. Engedjük szabadon fantáziánkat vagy idézzük szemeink elé 
Európa domborzati térképét! Ha pontosan északi irányba tekintünk előttünk 
nincs magasabb hegy egészen a Szlovák Cseh határig.
A Vocini várhegy egy bájos vulkáni kúpocska. Rajta találjuk a hegység 
^egyedik várromját.(csak néhány falmaradvány) Oldalából gyönyörű 
^látásunk van a Papuk nyugati felére. Nem messze innét található két 
alacsonyabb, lapos csúcs:Sovjak 620 m, Ljutoc 695 m. Ezek azért 
érdekesek, mert onnan körültekintve minden irányból hullámzó gerincek 
vesznek körül minket.
“Egyik oldalról a Papukhoz hozzásimuló Ravna hegy, másik oldalról a Papuk 
legnyugatibb utolsó vonulata, látható még távolabb a Psunj hegység.
Az utolsó gerinc csúcsai a 805 m-s Fekete hegy és a 817 m-s Varjú szikla, 
Melyek szintén érdemesek arra, hogy felkeressük őket. Az előbbi 
érdekessége hogy valószínűleg ez volt a hegység régi baranyai nevének 
Névadója. Az Ormánságban, a Dráva mentén „Fekete hegyeknek”, „Fekete 
becseknek" nevezték a hegységet, ahova ősszel makkoltatni hajtották fel 

az ottani kondákat.
minden pécsi természetjárónak javaslom, hogy ha teheti, feltétlenül keresse 
fel a Papuk hegységet. A középhegység kategóriában kiemelkedő 
szépségeket lesz alkalma látni. Reméljük, hogy térkép is hamarosan 
Megjelenik. E sorok írója tervezi útikönyv szerűen összefoglalni és 
lehetöség szerint megjelentetni a hegységgel kapcsolatos valamennyi 
rendelkezésre álló tudnivalót.

I2l



Képek a Papuk-hegységről





Elkezdtük ...
Kék-túra: első szakasz

írta: Nagy István

ó egy évvel ezelőtt javasolta Imre barátunk, álljunk össze páran és 
vágjunk neki. Hogy mi a Kéktúra? Nos, „Másfél millió lépés 
Magyarországon.” A nyugati határszélről, a Kőszeg melletti írottkőtől 

induló folyamatos kék turista jelzés. Kacskaringós útján érinti hazánk északi 
felének legszebb pontjait, hogy 1094 km után Hollóházán véget érjen. Tán’ 
emlékeznek Rockenbauer Pál 17 évvel ezelőtti filmsorozatára. Mi a végéről 
kezdtük.
Hosszú vonatozás, majd buszozás után már harangoztak, mire lepakoltuk a 
cuccot Füzéren, első szállásunkon. Legényesen, batyu nélkül, hamar 
átértünk Hollóházára. A porcelángyár portáján minden ünnepélyesség nélkül 
belenyomták az első stemplit az igazoló könyvekbe és elindultunk. Bodó 
réten egy korty szusszanás, újabb pecsét. Tovább, föl. A krónikást ekkor 
érte csalódás. Régóta készült erre a napra. Nagyon szerette volna 
megmutatni a többieknek is László-tanyát. A varázslatos kastélyt, az 
arborétumot, hazánk legészakibb pontját, ahova szép emlékek fűzik- 
Koppant. Dupla kerítés, kutyás őrség. Felejtsd el! Sóhaj. Tovább! A Nagy' 
Milicen pihi, csúcs-csoki, fényképezés. Lendületesen lefelé. Erősen 
alkonyodik, mikor felaraszolunk Füzér várába. Csodálatos kilátás az 
alkonypírban. A vacsora egy fogadóban. A háziak szívélyességét a kaja 
múlja felül. Úgy jóllakunk, szuszogni is alig tudunk. Akarunk mi tovább 
menni?
Reggel már akarunk. Másfél óra gyaloglás után, a Cserepes-tetőről 
visszanézve értjük miért Füzér a Füzér. Hegyek füzére öleli körül a kedves 
kis falut. Bózsván a boltban leljük meg a bélyegzőt, a szomszédos 
csapszékben az enyhet. A déli harangszó egy erdei pihenőnél ér minket 
Kisimulva megyünk át Kishután. Kihalt a falu. Csak néhány kutyát 
háborgatunk. Országúton baktatunk. Nagyhután már van élet. Szállingóznak 
haza a helybéliek. Idős pár veri a diót. Na végre! Elhagyjuk a műutat. Szép 
bükkerdőben többször átkelünk a Hollós-patakon. A Nap hétágra süt, de az 
erdő kellemes hűvösében jól elvagyunk. Egy órát. Aztán megint aszfalt. Ké[ 
kilométer Vágáshuta. „Maguk jöttek a szállásra?” kérdi egy férfi. „Jöjjenek 
egy pohár borra, míg megkeresem a kulcsot”. Az udvarban öleléssel fogad- 
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Jólesik kedvessége. Itt, a mi környékünkön nem ehhez szoktunk. Tisztába 
tesszük magunkat. Vacsora. Bőséges, nagyon finom és nagyon olcsó. És 
külön a mi kedvünkért hozták Pálházáról. A kocsmában öblítjük le. Kellemes 
meglepetés: a helyiségben senki sem dohányzik. Aki füstölni akar szó nélkül 
kimegy. Azt mondják, így van több mint tíz éve. Szólnak, hajnalban ne 
üdüljünk, mert vadászat van. Megígérjük, hogy nem. De nemcsak a 
Vadászat miatt. Nyolckor Vili még átszól a szomszéd ágyról. Nem értem, de 
mire rákérdezek már alszik. Aztán nálam is filmszakadás.
Szerda reggel hosszú emelkedővel kezdünk, hogy még hosszabbakkal 
telytassuk. Azért volt benne néhány méter vízszintes is. Meg lejtők is. Hat- 
nyolc méter mély árkok, majdnem függőleges falakkal. Nagy élmény a 
'tegnehéz hátizsákokkal le-fel mászni. A Nap tűz, de hál’isten a lombok 
árnyékolnak. Dél körül óriási tölgyfához érkezünk. Nos mit gondolnak, hogy 
jegyzík. Talált. Igen: Rákóczi-fa. Egy órakor a Cirkáló tanyánál ebéd. 
megváltás lerakni a pakkot, mosdani, inni a kút jéghideg vízéből. Benn 
járunk a délutánban, midőn sörünket szürcsöljük Makkoshotykán. A Nap 
már lebukik a hegyek mögé, mire elérjük szállásunkat Újhután. Künn igen 
csípős az este. A panzióban meleg fürdő, vacsora, meleg szoba, vetett ágy. 
kibékülünk a világgal, meg a túravezetövel. A leghosszabb napunk volt, 
^a9y szintekkel. Elfáradtunk. A tyúkokkal alszunk el.

de nem velük ébredünk! Meleg reggelit kapunk. Kilenc körül belebújunk a 
zsákokba. Nyögések. Indulás. Naná, hogy megint emelkedünk! Bő két óra 
gyaloglás. A Nap melegen süt. A Mlaka-réten elrejtjük a csomagokat. Teher 
nélkül megyünk ki a Sólyom-bércre. Lenyűgöző panoráma ! Ameddig a 
szem ellát A Zemplén kúpjai, végtelen erdők és csend. De mit beszélek itt. A 

valósághoz szegényes a szókincsem. Tessék elmenni és megnézni ! Az 
István-kútnál ebédelünk. Ott a bélyegzöhely is. Persze, hogy felfelé 
indulunk. Izzasztó fél óra után ugyanolyan látvány mint az előbb, csak most 
észak felé. A Nagy Péter-mennykönél járunk. A ragyogóan kék ég alatt 
Tisztán látni a Szlovák Érchegység hosszú tömbjét. Negyedóra múlva a 

pengö-kőnél ismét varázslat. Nem lehet megunni.
Ni csak! Lejtő Regécig. Lendületesen érkezünk a szép fekvésű faluba. Pici 

r helység. Minden intézmény egy helyen. Zsákok le, csoki, sör, be. Majd -már 
régen másztunk- irány a vár. Nos, nincs mit mondanom. Mert nem tudok. 
Tessék egyszer ezt is útba ejteni. Röpke óra és Mogyoróskán vagyunk, 

utolsó esténk, de semmi ünnepély. Vacsora (repetával) leöblítés, takarodó, 
csönd. Dehogy csönd. Jóllakott horkolás.

A reggel kicsit macerás. A faluban nincs bolt. Nem tudunk reggelizni. A 
batyuk aljából, a zsebek piszkaiból kaparunk össze pár falatot. Még 
szerencse, hogy Unicum van. Csodálatos a napkelte.
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Csípős, harapható a levegő. Vadregényes, helyenként szurdokszerű 
völgyben haladunk. Nagyon gyorsan. Alig telik el egy óra és már Árkán 
vagyunk. Rövid pihi. Bolt itt sincs. Tovább.
Mire váltunkra idomul a hátizsák, vehetjük le. Boldogköváralja. Irány a bolt- 
Tömjük a majmot. Röpke óra múltán más szemmel tekintünk a világi"3’ 
Barátkozás a falubeliekkel, közös fotó a csacsifogattal, és megyünk tovább- 
A vasútállomáson bélyegzés, aztán a kukoricaföldön, majd kopár legelőn át 
a tűző Nap alatt. Rendesen szedjük a lábakat. Ez már a hazaút. A fuvaros ló 
is gyorsít hazafelé. Nicsak! Az a híd! A Hernádi Ott túl Encs.
A végállomás. Előtte, a híd lábánál Gibárt. Megállunk egy itatásra. Á 
krimóban a tévében éppen az olimpia megy. Női kézilabda. A magyar lányod 
legyőzik a norvégeket, nekünk elfogy a sörünk. Miért maradnánk.? A híd 
túloldalán a vizierömű. Bélyegzőhely. Elmondjuk honnan jöttünk. A kollégák 
megmutatnak mindent. A Ganz gyártmányú két turbina. 1892 óta működik- 
Most is mint egy óramű. Elbúcsúzunk. Túránk „hivatalos” szakasza véget 
ért. Átkeltünk a Zempléni -hegységen. A következő szakasz a Cserehát- 
Majd jövőre.
Istentelen hosszú egyenes az országúton. Éget a Nap. Hej, árnyas erdők •' 
Milyen jó volt bennetek. Nehezen, de elfogy ez is. Az állomáson egy óránk 
van a vonatig. Fáradt, kimért mozdulatokkal szedjük rendbe magunkat. A 
széttaposott, vízhólyagos lábakat sziszegve préseljük a váltócipőbe.
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Túrabeszámoló
Kék-túra: Cserehát, Aggteleki-karszt

(második szakasz) 
írta: Jakab Éva

avasszal ismét felkerekedtünk, hogy folytassuk (bizony, már ez az ige 
használatos) az egy éve megkezdett nagy projektet: végigmenni az 
országos kéktúra teljes útvonalán. Tekintve, hogy a Zempléni 110 km 

már mögöttünk van, rutinosnak is gondolhatjuk magunkat. Annyira azonban 
Cégsem lehettünk felkészültek, hogy valamennyi ránk váró szépségre, 
különleges „kalandra” felkészülhettünk volna, s ne kelljen időnként 
(szerencsére kellemesen) meglepődnünk.
Az utánunk elindulóknak vagy csak egyszerűen az élményre kíváncsiaknak 
ime az egy hét nagyon rövid (ha szerencsénk van a szerkesztő által meg 
nem húzott) beszámolója.

7- nap (2001. május 19.) Encs - Fancsal - Baktakék - Abaújszolnok 
Az első nagy poén rögtön Encsen várt minket. Tavaly szeptember 29-én (itt 
kérem minden dokumentálva van a Kéktúra igazoló füzetben) Encsen 
fejeztük be a gyaloglást. Most akár ismerősként is érkezhettünk volna, 
ennek ellenére a vacsorához oly’ szükséges kolbászt sikerült a legkisebb, 
feluvégi, állomás melletti kisboltban megvásárolni, azt is a lecsó-fajtából, 
elképzelhető, hogy milyen poénbombák célpontja volt a túrán végig a 
Megbízott vásárló (neveket nem említünk), miután a kéken haladva a 
városból kifelé volt két bevásárlóközpont és egy nagy húsbolt (minimum). 
Az eső okozta „meglepetésnek” nem örültünk. Igaz az esőkabátok gyorsan 
fekerültek, mert meleg volt bennük, így csak csendesen áztunk a csendes 
esőben. Nem is vettük észre a térkép által jelzett négyszázéves nagy 
gyümölcsfát (megvan az első ok, ami miatt vissza kell térni még erre a 
környékre), de ebben az is közrejátszott, hogy éppen jelzéseket kellett 
keresni. Ki is derült rögtön, hogy túl nagy a túravezetö-arány, de a csapat 
ezen hiányosságát különösebb eltévedések nélkül sikerült túlvészelni a 
turán.
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Az Encshez csatolt Abaújdevecseren van egy nem agyonreklámozott 
kastélypark, a rózsaszínű virágú szelídgesztenyefa miatt érdemes volt 
bekukkantani. (A fiúknak egyéb miatt is. Ja, a férfi-túlsúly is eltúlzott volt.) 
Az eső ellenére volt kedvünk szétnézni a környező dombokra. Ha ekkor 
sejtettük volna, hogy három napig ezen a dombos tájon fogunk bandukolni, 
talán azt gondoltuk volna, hogy unalmas lesz. Tévedtünk volna, mert később 
is számtalanszor megálltunk szemet „legeltetni”, a zöld sokféleségén 
csodálkozni. A területen más is jobbára csak legeltet, viszonylag alacsony a 
megművelt földek aránya.
Baktakéken a pap stemplizett, nem volt vendégváró kedvében, szerencse, 
hogy mi már előtte megnéztük a görög-katolikus templom ikonosztázát. Este 
az MVSC kulcsosházában mi főztünk. Véleményem szerint a paprikás 
krumpli rekord sebességgel készült el, egyéb programon pedig nem kellett 
gondolkozni, mert az eső rendesen rázendített.

2.nap (2001. május 20.) Abaújszolnok - Nyésta- Felsővadász- 
Irota - Rakacaszend
Abaújszolnok nem különösebben szép falu, még kocsmája sincs, az 
egyetlen látványosság, a csacsi gazdái nem voltak szimpatikusak, így reggel 
gyorsan továbbálltunk. Meg a napsütésnek is megörültünk. A következő 
mínifaluban (egy U-alakú utca vesz körül egy ligetes, játszótér nagyságú 
parkocskát), Nyéstán épülő házat láttunk.
Felsővadászon, egy útelágazásban (sokak szerint) helyes döntést hozva a 
kocsma megelőzte a kastélyt. így nem kellett szomjasan fogadnunk a 
Rákóczi kastély megtekintésére vonatkozó szíves invitálást. (Hogy 3 
meghívást az iskolagondnoktól kaptuk-e, vagy az igazgatótól, máig nem 
derült ki.) A látogatás mindenesetre a ma iskolaként működő épületben jól 
sikerült, elégedetten folytattuk hát utunkat. (Egészen a falu végéig. Aki még 
emlékszik a múlt évezredben látottakra, annak jelentjük: a falu végén másfél 
éve megkezdett, módfelett szisztematikus, üzleti célúnak mondható 
házbontást befejezték, már csak az alapok látszottak.)
Iratán is volt az 1999. őszi szakosztályi túráról emlékünk: itt viszont a fából 
készült házat befejezték, takaros kis lak lett belőle. A kocsma zárva volt, így 
a faluban nem volt érdemes maradni, a falu melletti kis sziklánál ebédeltünk 
és sziesztáztunk. Aztán felfelé kellett menni, tűző napsütésben ... Nem is 
mesélem.
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Időben érkeztünk Rakacaszendre, így közeli ismeretséget sikerült kötni a 
szállásadóval, volt idő ugyanis beszélgetni, családi fotókat nézegetni, sőt 
még egy angol nyelvű levél megírására is maradt idő. Ha ehhez még 
hozzávesszük, hogy be kellett falni a temérdek mennyiségű levest és 
süteményt, hát alig maradt idő az Árpádkori templom hátulról történő 
fotózására, és a geológiai feltár(ul)ást is csak 50 %-os részvétellel néztük 
meg. Az éjszakai nyugalmat csak a tele pocakok és A HORKOLÁS zavarta 
meg.

3. nap (2001. május 21.) Rakacaszend- Tornabarakony-
Bódvarákó - Bódvaszilas
Harmadik nap reggel (megállapítva, hogy éjszaka néhány magasabb domb 
közelebb került) nagyon gyorsan megérkeztünk Tornabarakonyba. A 
harangozó felesége tudta, merre és mi célból megyünk (hozzájuk, 
bélyegezni), de mi előbb megkérdeztük a falu kettő utcájából a másikban. A 
harangozó kíséretében kinyitottuk a görög-katolikus templomot és 
megnéztük az ikonok és a magyar népi hímzések békés együttlétét, 
előbbiek elkészültéhez az alkalmi idegenvezető szerint Rockenbaueréknek 
is volt közük.
A falunak egyébként már csak 30 lakója van, a többi házat Alföldiek 
üdülőnek vásárolták meg. A bolt aktuális nyitvatartása miatt egy rövid 
sörözés alatt 50 %-os ismeretségre sikerült szert tenni. Az átlagéletkorról 
ügye nem is kell szólnom.
E falunak és a boltnak szerepe van abban is, hogy e krónika a 
leghitelesebben készülhetett el: itt szereztük, vagyis megkaptuk a bolt 
egyetlen, már részben használt kockás füzetét, melybe később sok minden 
feljegyeztetett. Talán apróságnak tűnhet, de élményszámba ment a bolt 
tartályos kézmosási lehetősége, valamint a mások részére félretett kefirek 
mellett a gyümölcsjoghurtok özöne. Mondtam már: sör is volt.
Az ebédszünetet ezen a napon Bódvarákón tartottuk, amit egy szimpatikus 
Padon kívül amúgy semmi sem indokolt.
be kell vallanunk, hogy Bódvaszilasra nem egészen a kék jelzésen mentünk 
be (egészen nem azon), mert a betonút helyett inkább az Esztramos 
(Ostromos)-hegy és egy bánya közelségét választottuk. A falu szélén biztató 
tanácsot is kaptunk: egy néni elmesélte, hogy a szinte már elfelejtett vasúti 
hidakon legutóbb félt átmenni, nem is megy többé arra, de mi csak menjünk 
nyugodtan, ha beleesnénk a patakba, úgyis ki tudunk majd úszni.
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A bánya amúgy döbbenet volt. Óriási fém építmények, szállító járművek 
álltak meg (úgy tűnt) épp' csak ebédidőre - a hosszúra nyúlt ebédszünetről 
csak a rozsda tanúskodott. A hegy teteje pedig részben megskalpolódott. A 
hegyről barlangokat számolatlanul termeltek le, míg a terület védetté nem 
nyilváníttatott.
A talpfákon és hidakon szerencsésen átkeltünk, a patakból tényleg ki bírtunk 
volna úszni. Bódvaszilas nagy falu, vasúti elérési lehetőséggel, és arról is 
híres még, hogy innen már az Aggteleki karszt kezdődik.

4. nap (2001. május 22.) Bódvaszilas - Szabó-pallag - Bába
völgy - Szád-vár - Derenk r.k. - Patkós-völgy - Szelcepuszta 
Egy szimpatikus tanösvényről kaptunk tájékoztató anyagokat a szállásadó 
házigazdánktól, de mi inkább a kék jelzést választottuk. Ezt a napot 
többszörös jelzéssel illethetnénk, volt belőlük bőven. Ha tavasz közepén 
megy arra a túrázó talán héricsesnek jellemezte volna az első szakaszt 
nagyon sok volt belőlük, de már elvirágoztak.
Találtunk egy várat is. A Szád-várról kevés információt sikerült elolvasni 
annál meglepőbb volt tapasztalni, milyen nagy területen vannak falak, 
romok. És ez még horizontálisan is igaz, mert felfelé lihegve először egy 
várfallal találtuk magunkat szemben, ami valószínűleg azt is volt hivatott 
jelezni, hogy innen kezdődik igazán a meredek szakasz. Ki is volt írva lent a 
forrásnál, hogy „nagyon nehéz szakasz”. Nem is jött fel mindenki. Pedig 
megérte: a nagyterületű várrom és a kilátás kárpótolt a meredek 
hegyoldalért és a jelek hiányáért.
Nedves mezőn vezetett tovább utunk Derenk romközség felé tartva. A 
települést a 30-as években azért rombolták le, hogy nagy összefüggő 
vadászterületet hozzanak létre. Már csak fűvel benőtt dombok jelezték a 
házak helyét, egy nagyon rossz állapotban álló nagyház melle«' 
Vaddisznókkal tényleg találkoztunk.
Az éjszakát Szelcepusztán töltöttük. Mivel a szállást elfoglalták elölünk 
iskolások, maradt a szénapajta. Előtte azonban a vadászház mellé szeparált 
minket az erdész, ellátott minket nyársakkal és előkészített tűzifával 
Éhségünket csillapítván özeket, muflonokat mellőzve visszatértünk az 
erdészházhoz, ahol kényelmesen és nagyon olcsón (vagyis ingyen 
aludtunk a szénapajtában. Nagyon új volt, állat nem lakott még benne, pláne 
nem egyszerre hat, ahogy szólt az esti poén.
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5. nap (2001. május 23.)Szelcepuszta - Ménes-völgy - Luzsok
Lófej-völgy - Jósvafő - Aggtelek
Tekintettel arra, hogy a mosdást este többen hanyagolták, rövid reggeli állat
fotózás után egy forrásnál kezdtük a napot (mosdás, reggeli). A forrás 
bövizűségét szemlélteti, hogy rögtön másfél méter széles patak indult, kidőlt 
fon kellett átkelni a másik oldalra. Persze, hiszen már kaszt-vidéken jártunk, 
egyelőre még a fedett részen. Nagyon szép ligetes erdők és zöld mezők 
váltogatták egymást.
Jósfaföhöz igen közel egy mintegy 30 lovas ménest, teheneket, kecskéket 
fottunk őrző nélkül. A szuper kecskefejű botban „végződő” pásztorral a 
»visító fa” mellett találkoztunk, ahol sok mindenre fény derült: a hucul lovai 
és egyéb állatok a nemzeti park tulajdonában állnak, a fában pedig 
kakukkfióka sipítozott félelmében. Egyesek látni vélték kis karmait is.
A sztrapacskás ebédszünet Jósvafőn esett meg velünk, elválasztva így 
egymástól a fedett és nyílt karszt részeket. Aggtelekig innen már köves 
domboldalon vezetett a kis ösvény. A barlangokat és a vásárosokat 
kihagytuk, a nemzeti park információs termében a több értelemben is színes 
tájékoztató anyagokat hely hiányában be nem gyűjtöttük. Itt egy terepasztal 
is szemléltetett.

nap (2001. május 24.) Aggtelek - Zádorfalva - Gömörszőlős
Este kiderült, hogy ezen napon is fedett karszton gyalogoltunk. Mi meg azt 
hittük, hogy sima dombság. Újra sikerült egy megmagyarázhatatlan 
vonzalmat érezni egy csúnya, eklektikus kisfalu (Zádorfalva) iránt - a 
nagypolgári, tökmagos ebédszünet erejéig.
A pihenés azért is indokolt volt, mert a 12 km-es szakasz temérdek útja 
rendkivüli koncentrációt igényelt: időnként úgy tűnt, inkább egyik fától a 
Tásikig vezetik a kék jelzést, de mellékesen keresztbe vezet néhány tucat 
út is.
A nap igazi élménye Gömörszőlős volt. Már megint a falu szélén ránk 
ismertek: a múzeumból útba igazított minket házigazdánk, É. Kovács 
László. Innen kezdve már csak ámultunk és élveztük a falu rendkívüli 
Nyugalmát.
Éjszakai szállásul valamennyien a (már átalakított) kis magtár padlását 
választottuk, mosakodás szempontjából megosztottak voltunk, amennyiben 
hárman az udvari zuhanynál, hárman pedig a házban mosták le az út porát.
Vacsora előtt, alatt és után megismerkedtünk a falu nevezetességeivel és a 
házigazdákkal.
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A templom után a múzeumba szinte felesleges volt elmenni, hiszen a ház, 
azaz házak körül is rengetett régi szerszám gyűlt össze és a háziak 
portájának volt igazán megismételhetetlen hangulata. Egyrészt a 
házaspárnak több háza is van, és minden a környéken olyan kicsi, az 
épületek (a manzárdtetős nagyház, magtár, nyári konyha, tyúkól, pajták, 
„füstös ház”, „kakasvár”) egyedülálló elhelyezkedésről az enyhén emelkedő 
domboldal és a kis szekérút gondoskodik. A felsorolt épületek már 
funkciójukat veszítették, legtöbbjükben lehet aludni, illetve bennük és az 
udvarokon gyűlnek a régi tárgyak. Becenevük pedig azért van, hogy a 
háziak megkülönböztethessék őket. É. Kovácsék azon túl, hogy létrehozták 
és gondozzák a múzeumot és könyveikkel népszerűsítik a Gömört, 
valamennyien művészek is: az édesapa és lánya festenek, Éva néni 
szőtteseket gyárt, de készül fafaragás is és megmarad a házban minden, 
ami szép: üvegek, régi használati tárgyak.
Vacsora után tradicionális csapatbontás történt: a férfiak az asztal körül 
beszélgettek, a „lányok” körbejárták a házakat. Az egész délután 
fantasztikus élmény volt.

7. nap (2001. május 25.) Gömörszőlős - Kelemér- Mohos tavak - Putnok 
Az utolsó nap már a hazalndulás napja. Korán indultunk, hogy elérjük a 
11.53-as vonatot. Sikerül is: a 10.29-eset.Ebben vélhetően több 
körülménynek volt szerepe. A betervezett program, a Mohos-tavak 
valójában egy a kutatók számára érdekes lápos terület. így itt sok időt nem 
töltöttünk. Putnok pedig nem varázsolt el minket szépségével, ellenkezőleg, 
ami a gyors áthaladásra ösztönzött.Pedig a következő szakaszt itt kell 
kezdenünk. De azért újra nekivágunk, legközelebb a Bükki kilométereknek- 
Mindenesetre a kolbászlelőhelyeket már ismerjük.
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Kék-túra: Bükk 
(harmadik szakasz) 
2001. október 11-14. 

írta: Jakab Éva

ASE természetjáróiból álló kicsi csapatai, kettő egyhetes túra 
után idén tavasszal, Putnokon szakítottuk meg a gyaloglásunkat.
EI ne felejtsem említeni, hogy történelmileg úgy alakult, hogy az 

ajánlásokkal „szemben” ellenkező irányból érkezünk: így a Zemplén, 
Cserehát és Aggteleki-karszthegység van mögöttünk.
az események ilyen alakulása folytán most ősszel kénytelenek voltunk 
Putnokra visszatérni, pedig a város kiábrándító hangulata a csapatot 
tavasszal olyan sebességre sarkallta, hogy egy két órával korábbi vonatot 
sikerült elérni. Elképzelhető, hogy szegény túravezetö bizonyos 
rendszerességgel meghallgatja eme botlását.
Péter Imi a Bükkre négy napot szánt, így mi öten (Baksa Tomi, Gergely Laci, 
Jakab Albi és Éva és Lukács Vili) szintén. Még mindig nagyon korán kellett 
kelnünk a rajt elérése érdekében, de a közelebbi rajtokról ábrándozva már 
tervezgetjük a későbbi ébredést - egyesek már a Pilisnél járnak (persze 
csak gondolatban). A vonaton a kalauz rázott fel minket alváshoz közeli 
állapotunkból: kedves és poénos volt, jó túrázást kívánt, ettől frissebbek 
Ettünk. Még szerencse, mert Miskolcon az Interpici két kocsiból álló 
szerelvénye összeállításában szinte segédkeznünk kellett.
elsö nap Putnoktól Upponyig kirándultunk. A 10 km-es távot megtoldottuk 
egy 4 km-es kitérővel a K+ jelzésen a Damassa szakadékhoz. Egy 
vadászháznál remek pihenőhelyet találtunk, ott elrejtettük a zsákokat és 
kirándulókat játszottunk. Talán a hátizsák hiánya (hiánya?) okozta, a házat 
körülölelő fiatal erdőt nagyon kedveltük. A hozzávetőleg 15 éves szürke 
Örzsű fák és a sokszínű avar kompozíciója festői volt.
a szurdok pedig maga a csoda. Fentről nézve megragad a mélység, lenn 
állva pedig egyik oldalán egy jókora levált és a földbe fúródott kődarab 
bökkent meg. Ettől egyrészt ijesztővé vált az a további darabocska, ami 
szintén repedten áll a kőfalon, illetve a kő alatt egy barlangszerű járat alakult 

A kis szurdok másik oldala pedig függőlegesen mered a magasba, 
üledékes kőzetét mutogatva.
Visszafelé a gyertyán termései szálingóztak a földre mint sok kicsi propeller. 

Persze, hogy a vadászháznál ebédeltünk.
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Upponyba látványos út vezetett be: három szikla (neve Háromszikla) balra, 
előttünk az Upponyi-szoros, mi magunk pedig régi gyümölcsösben 
sétáltunk.
Aki nem aludta el a vacsorát, az a szívélyes fogadtatás és a kocsmában tett 
hosszabb látogatás után jól belakott. Aki azonban leült a meleg 
cserépkályha padkájára, azt nyomban elnyomta a buzgóság. Mivel 
mindannyian fáradtak voltunk, a falu megismerése reggelre maradt és a 
vegyesbolt felfedezésében ki is merült: a friss péksütemény mellett itt volt a 
kéktúra bélyegző is.
Második nap az Upponyi-szorosban haladtunk tovább a Lázbérci-víztározó 
és Dédestapolcsány irányába. A szorosban készült néhány csodaszép fotó: 
a napfelkelte az egyiken égövé változtatta a bokrokat, sok képen pedig 
csodás őszi színek pompáztak.
A víztározónál pihenni kellett egy kicsit, de nem eleget. Különben is vonzott 
a falu közelsége egy frissítő pihenőre. Dédestapolcsány elég szép falu, 
látszik, hogy rendezettségéről tudatosan gondoskodnak a falubeliek. 
Mályinka nagyon közel van és kisebb is, de alkalmas időpontot és padokat 
találtunk ebédidőt tartani. Túl sokat nem volt szabad táplálkozni, mert 
egészen Bánkúiig csak emelkedő várt ránk. Emelkedni rögtön a falu 
határában meredeken elkezdtünk, örültünk hát a pisztrángos kistavaknak, 
mert ürügyet szolgáltattak a megállásra. (Ekkor még nem tudtuk, minek az 
előjele a pisztráng-látvány.) Nagyon szép, természetesen kellemesen 
„megvilágított" erdőkben jártunk, ilyen csak napsütéses őszi időben 
lehetséges: a nap süt, a lombkorona nem túl sűrű, a színek melegek. Ez 
egyébként is jellemző volt az egész hosszú hétvégére - ha már a 
hangulatnál tartunk.
A permanensen emelkedő utat megunva egy sokkal meredekebb (jelzett) 
útra tértünk át: a kék jelzést a dédesi vár romjainak megtekintése céljából 
hagytuk el. A meredekség előzetes ismeretének hiányát rótták fel egyesek, 
hogy (meggondolatlanul) egyáltalán nekivágtak az útnak. Visszafordulni 
azonban szintén nem lehetett, mert lefelé még szörnyűbb lett volna: tényleg 
meredek volt, csak úgy lépkedtük át a szintvonalakat. A várromhoz (egy kis 
fal bokrokkal benőve) zsák nélkül mentünk, felfelé mindannyian a meredek 
sziklás utat választva, lefelé egy kisebb csapat a jelzésen szerpentinezett. A 
kisvárra csodás kilátás nyílt, meg egyáltalán: újra körül lehetett legeltetni az 
őszi színekbe bújt domború formákra éhes szemeket. Ha már az éhségnél 
tartunk, ugorjunk is gyorsan a vacsorára.
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Az enapi túra végéről úgysem lehetne már semmi újat mondani: emelkedő, 
csodás őszi erdő, kellemes napsütés, Bánkút. Mellékesen még 
felszaladtunk a Bálványra újfent szemet gyönyörködtetni, megállapítani, 
milyen messze „került” a dédesi vár, majd visszafelé a szánkódombon őszi 
kikericseket bámulni és fotózni.
Vacsorára legtöbben pisztrángot ettünk. Nem az általunk hozottat. Este 
Pedig régi vágyak teljesültek, amennyiben sikerült a síház galériáján aludni.
A harmadik napon, szombaton egyrészt szemügyre vettük milyen, ha a 
barnás-sárgás-pirosas avartakaró beborít mindent, többek között a töbröket 
és az ösvényeket is, másrészt több helyen a lombhullató és a fenyves erdők 
egymás melletti összehasonlító látványában volt részünk, harmadrészt 
Pedig néhány kilátó pontról újra színekben fürödhetett a szemünk. A legelső 
ilyen élmény a Három-kő tetején várt minket: a közelebbi dombok zöldek, 
őszi színesek (ja, az erdőben a zöld számít fekete-fehérnek), a távolabbi 
domborulatok pedig kékesek. Alattunk volt a fél Bükk (idézet). A látványhoz 
és a kellemes napsütéshez képest elenyészően kevés ideig lustultunk a 
febbi helyen is: Tar-kő, Szép kilátás! (nem nevetünk, ez a neve a helynek a 
feristatérképen), Pes-kö. Ennyi kő után Ör-kö már nem is „kő”. Útközben 
kicsi csalódásban és nagy nosztalgiában is volt részünk. Előbbit az okozta, 
hogy a jelzett út tavasz óta már nem halad keresztül az Őserdő nevű 
fennlékezetesen szép) területen. Utóbbi pedig a Cserepes-kői barlangnál 
azok részére jelentett érzelmeket, akik már (kétszer is) aludtak a 
barlangszálláson.
Bélapátfalva nagyon messze volt ezen a napon, csoda-e, hogy a tó vizében 
Megduplázódó Bélkö impozáns látványával csalogató büfében hosszan 
elidöztünk, mielőtt a bélyegzés, a szállás és a vacsora után néztünk.
Bár az utolsó, negyedik nap a vonat-eléréshez szabottan természetesen 
rövidebb volt, azért tartogatott látnivalókat. A bélapátfalvai apátsági templom 
tiszteletet parancsoló, szépen rendbe hozott épületét még korán reggel 
értük el. A nedves, füves utat fokozatosan újra avaros, száraz ösvény 
váltotta fel. Szarvaskőhöz közeledve száraz, bokros tölgyesben haladtunk. A 

Vereresoldalról ama tudatlanságban bámészkodtunk, hogy nem is sejtettük 
Milyen szép a hely, ahol álldogálunk: a várból visszanézve láttuk a köves, 
Siklás, bokros (nevét vélhetően ősszel szerző) területet. A vár is meglepőbb 
v°lt lentről. E szuper helyeket Egertől mindössze 15 km-re lehet megtalálni. 
A faluban ismét mindenkinek örömet okozott a civilizáció: lehetett szomjat 
oltani és házi csipkebogyó lekvárt beszerezni. (Utólag igen finomnak 
bizonyult - az egész üveg.) 2002. tavaszán itt folytatjuk a kéktúrát. Aki 
kedvet érez, lehet csatlakozni az érdeklődőket pedig fotók várják.
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Forrásépítés Büdöskúton
Részletek egy forrás építő naplójából

írta: Tasnádi János

2000. szeptember 17. vasárnap
Kis csapat fogadott Büdöskúton, ahova Baronek Jenő kérésére mentem 
Dománszky Zoli barátommal. A ház gondnokán kívül még öten voltak, ők 
Bajáról érkeztek. Rögtön meleg beszélgetésbe fogtunk, mintha már több éve 
ismernénk egymást. Jenő barátom elmesélte a társaságnak, hogy én nagy 
forrásépítő hírében állok, majd előhozakodott ötletével, miszerint nézzünk 
meg közösen egy forrást. Ö 30-35 éve -mióta idejár - figyelemmel kíséri, és 
a hosszú évek alatt azonos intenzitással csak csordogálni látta .Megkért, 
hogy csináljak belőle valamit. Nem tudtam neki ellenállni, pedig éreztem, 
hogy nem kis munka lesz. Vonzott az az érzés, hogy kint lehetek a 
természetben, egy olyan helyen, mint Büdöskút, mely számomra olyan, mint 
egy sziget a tenger közepén. Gyorsan előkerült az ásó, lapát, csákány és 
Zolival meg a frissen szerzett bajai barátokkal nekiveselkedtünk a forrás 
megkeresésének. Bizony kemény munka volt, mint mindig, amikor az ember 
földdel dolgozik. Ahogy haladtunk a hegy oldalába, egyre bizonyosabbá vált 
hogy forrás van. Engem megtüzelt a vágy, hogy megtaláljam az eredetét 
Olyan ez, mint amikor az aranyásó megérzi az arany „szagát”. Én sem 
tudtam abbahagyni az ásást. Már vagy 2-2,5 m3 földet dobáltunk el és egyre 
jobban közeledtünk célunkhoz. Fáradtak voltunk, homlokunkról csörgött az 
izzadtság. Kisvártatva az ásóm követ ért. 3 m3 földdel a hátunk mögött 
megtaláltuk az eredését! Egy sziklával körülvett kis barlangszerűségel 
találtunk. Nagy élmény volt! Jenő megígérte, hogy összeszed egy kis 
csapatot, akik majd köveket gyűjtenek. Kövekben a környék nem 
szűkölködik. A munka végeztével a szerszámokat letakarítottuk és elraktuk 
őket a legközelebbi alkalomra. Csak most vettük észre, hogy a nagy 
igyekezetben az egyik lapát nyele eltört. Már esteledett, mire elbúcsúztunk 
újdonsült barátainktól. A kocsiban pedig már azt tervezgettük, hogy is fog 
kinézni az új forrás! Élményekben gazdag nap volt, csodálatos időben, 
csodálatos helyen.
2000. október 14-15. szombat-vasárnap
Szombaton reggel csodálatos hangulatban ébredtem, hiszen tudtam, hogy 
ha az időjárás is kegyes lesz hozzám, akkor nagyon szép hétvégében lesz 
részem. A tervem ugyanis az volt, hogy Büdöskúton folytatom a 
forrásépítést.
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Becsomagoltam a hátizsákomba a megfelelő kellékeket, szerszámokat és 
irány az autó! Majd egy óra múlva meg is érkeztem. A Füleki emlékműnél 
hagytam az autót és gyalogosan indultam a szigetem felé. A házhoz érve 
boldog voltam, hogy újra itt lehetek egy teljes hétvégén. Elfoglaltam 
szálláshelyemet, a szobát, amit Jenő volt olyan szíves számomra odaadni. 
Amikor készen voltam, megnéztem mennyi követ gyűjtöttek. Kellemesen 
csalódtam, mert egy nagy halom követ találtam. Elégedetten állapítottam 
meg, hogy ennyi biztosan elég lesz. Visszamentem a kocsihoz 2 zsák 
cementért és nekiláttam - a reggelimnek. Elvégre üres gyomorral mégsem 
dolgozhatok! Reggeli közben elmélyedtem a természet csendjében, 
hallgattam a madarak csivitelését. Étkezésem után először követ hordtam 
be. Közben nézegettem a forrásomat. / Azért mondom így, mert egy kicsit 
sajátomnak is tekintem őket. / Lassan csordogált, de folyamatosan. 
Köhordás után egy kis pihenés gyanánt ásót, lapátot fogtam, majd 
elkezdtem kibővíteni a forrás medencéjét és a környékét. Elég nagy lett a 
medence kb. 100-150 literes, a hozama pedig 15 liter percenként. Mikor 
készen volt, megépítettem a kivezetést és nekiálltam falazni. Nagyon sok 
betont kellett megkeverni. Fáradozásom eredményes volt, délutánra kész 
lett a kivezető csatorna. Annyira beletemetkeztem a munkába, hogy észre 
sem vettem az idő múlását. Leültem kicsit kipihenni a fáradtságomat, és 
közben nézegettem, hogyan telik a medence. Gumitömlővel leszívattam a 
vizet, mert nem akartam, hogy kifolyjon a friss betonra és a kövek közül is 
kimosta volna a betont. Bontottam egy üveg bort, töltöttem egy pohárral, ami 
nagyon jól esett. Ettem néhány falatot, majd noszogattam magam, hogy 
elég a lazsálásból, vár a munka! Nekiálltam misungot keverni, mert én 
voltam a segédmunkás és a kőműves is egyben. Először a medence feletti 
áthidalást falaztam, utána falat raktam. Gyönyörködtem az építményben és 
észre sem vettem, hogy már szürkül. Elmostam a szerszámokat, 
elraktároztam őket másnapra. Leültem a folyosó végére és azon 
gondolkodtam, hogy milyen jó is volt a régi embereknek. Nem idegesítette 
őket a nagyváros zaja, nem törték a fejüket azon, hogy este melyik csatornát 
nézzék a televízióban. Kiültek a tornácra, megpihentették fáradt testüket, 
szívták a kellemesen jó és tiszta levegőt / merthogy akkor még volt / és 
közben kortyolgatták a finom borocskát, ahogy most én is.
Mire felocsúdtam, már sötét volt, még egyszer leszívtam a medencéből a 
vizet és magára hagytam a forrásomat. A szobában gyertyafény mellett 
olvastam még egy kicsit, teljesen beleéltem magam a régi emberek életébe. 
Rájöttem, hogy ez nagyon jó! így telt ez a napom, október 14-én.
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Azt hittem, hogy éjjel nem fogok aludni, de arra ébredtem, hogy fény 
szűrődik be az ajtón.
Felkeltem, kinéztem és a nap csodálatosan megvilágította a fák csúcsait, 
amik a kis ház körül magasodtak. Az éjszaka maradványát kimostam a 
szememből, majd elterveztem a mai napot. Először is felmentem, 
megnéztem az autómat, hogy épségben van-e még, majd telefonáltam, 
mivel a háznál nincs térerő. Mint már említettem ez egy kis sziget, elzárva a 
külvilágtól. Miután mindent rendben találtam, megreggeliztem és nekiláttam 
a munkámnak. Örömmel vettem észre, hogy csodálatosan folyik a víz, és 
nem mosta ki a betont. Ismét köhordással és misungkeveréssel folytatódott 
a munkám. Ezt az anyagot használtam a kövek összerakásánál. A fal 
rohamosan növekedett, de sajnos az idő is gyorsan múlott és készülődnöm 
kellett haza. Rendet raktam a forrás körül és örömmel állapítottam meg, 
hogy kb. 75% -osra sikerült elkészíteni. Alkalmi szállásom rendbetétele után 
fájó szívvel indultam az autóm felé. A házat elhagyva a patak felett átívelő 
kis hídról nézegettem Büdöskutat, hogy milyen szépen csordogál. A kis 
szigetet a viszontlátás reményében hagytam magam mögött. A csendből, a 
nyugalomból hazafelé autózva ismét belekerültem a nagyváros zengő
bongó forgatagába.
2000 Október 22. vasárnap
Ha már elkezdtem a forrást Büdöskúton, mihamarabb be akartam fejezni. 
Most már segítségem is volt, feleségem Ági és barátom Dománszky Zoli- 
így, hármasban indultunk, igen korán, mert ezen a napon rendezték a 
Mecsek rallyt. Az orfüi úthoz érve alig akartak beengedni minket. Az autót 
ismét a Füleki emlékműnél hagytuk, majd elindultunk a házikó felé / 
szigetem felé /, ahol Baronek Jenő már várt ránk. Köszöntöttük egymást, 
majd együtt megnéztük a forrást, ami nagyon tetszett Jenőnek. Nem akarta 
elhinni, hogy ezt a rengeteg követ egyedül hordtam be és dolgoztam el. Míg 
mi beszélgettünk, feleségem, Ági elkészítette a reggelit. A kiadós és ráérős 
reggeli után nekiláttunk a forrás további építésének. A maradék követ 
behordtuk, majd falazni kezdtem. Közben Jenő és Zoli a turizmussal 
kapcsolatos dolgokról beszélgettek. Engem hagytak kibontakozni a forrás 
építésében. Ahogy haladtam a falazással, kihagytam a forrás névadó 
táblájának a helyét. Jenő elmesélte, hogy milyenre szeretné. Felajánlottam 
neki, hogy szívesen megfaragom, ha nem zavarja, hogy nem lesz olyan, 
mintha műköves faragta volna.
Jenő beleegyezett, majd elképzelését lerajzolta. A forrás neve: Évi - Jenci 
lett. Telt az idő és újra készülődni kellett hazafelé. Most már jól lehetett látni 
a medencét körülölelő kőfalat.
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Hazafelé tervezgettük a következő időpontot, de akkor már a táblával együtt 
lövünk! Itthon, esténként táblát faragtam. Néhány este után kirajzolódott, 
hogy mit is akarok. Sikerült, bár nem lett olyan, mintha műköves készítette 
volna - bosszantott is. De ha Jenőnek tetszik, akkor beragasztom!
2000 november 25. szombat
Már korán reggel elindultam, táblával a hátizsákomban. Egész úton azon 
izgultam, vajon Jenő mit fog szólni hozzá? Megérkeztem célomhoz, az 
autóval nem tudtam a szokott helyen parkolni az esőzés miatt, így az úton 
hagytam. Előszedtem hátizsákom és gyalogosan indultam felfelé. 
Nézegettem az ég felé magasodó fákat, csodáltam a természet szépségét 
és azon gondolkodtam, hogy milyen jó érzés, hogy megint egy 
létesítménnyel több, ami a természetért készült és az utókornak is hasznára 
válik. A háznál Jenő barátom már várt rám. Mindjárt elővettem a táblát és 
mutattam neki. Kérdésemre, hogy tetszik-e, azt felelte, hogy egész jó lett, és 
ha az egész forrást én építettem, akkor úgy jó, hogy a tábláját is én 
készítsem. Nagyon megörültem és elindultam, hogy beragasszam az őt 
Megillető helyre. Mikor elkészültem, mindketten örültünk, hogy egy újabb 
forrás készült el a Mecsekben. Mindketten egy kicsit sajátunkénak tekintjük 
a forrást. Jenő azért, mert ö volt az értelmi szerző, én azért, mert 
felépítettem. Készen volt és gyönyörködtünk benne. Már tovább 
tervezgettünk: Jenő említést tett egy turista panteonról, de erről majd egy 
későbbi alkalommal!
2001. júliusában csörög a telefonom. Baronek Jenő hívott, és az újonnan 
elkészült forrásról beszélgetve azt javasolta, hogy csukjuk be a forrás 
Medencéjét. Egy befalazott vasajtóval képzelte el. Megbeszéltünk egy újabb 
találkozót. Már - már azt hittem, hogy készen van a forrás, de a tél 
elmúltával rengeteg idegen anyag került a vízbe. Ezt látván Jenő arra az 
elhatározásra jutott, hogy becsukjuk a medencét. Július 21-én szombaton 
szakadt az eső, de azért elindultam Büdöskútra. Zobákpusztánál már csak 
csöpörészett. Megálltam kedves kiskocsmámnál, a kocsmáros / már jó barát 
1 kitöltötte a szilvát, behörpintettem és Koszonyatetőt érintve tovább 
haladtam. Kisvártatva megérkeztem. Jenő autója a szokott helyen állt. Itt, 
hála istennek, nem esett az eső. Elindultam kis szigetem felé, ahol a sziget 
ura már várt. Nem sokat tétováztunk, mert lógott az eső lába. Leszívtam a 
vizet, kevertem egy kis cementet vízüveggel és azzal kentem ki a medencét, 
Mert valahol elengedte a vizet.
ismét feltöltöttem, de megint elfolyt. Már ott akartam hagyni, mondván, majd 
fogközelebb megcsinálom. De Jenő unszolására ismét leszívtam, de most 
Már a teljes medencét, befalaztam egy csövet, majd a tetejére ráépítettem a 
vasajtót. Készen voltam, a víz megtöltötte a medencét.
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Nagy élmény volt, mikor láttuk a csövön kicsordulni a vizet. Nagyon örültünk 
mind a ketten. Nem bántam meg, hogy hallgattam Jenőre. így vált teljessé 
az ÉVI - JENCI forrás megépítése.
Nagyon sok munkával és fáradsággal készült el.
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Erdélyi Kárpát Egyesület 2001 évi tábora 
Székelyón

írta: Jakab Éva

Az a „véletlen” szerencse érte Tolna és Baranya megye néhány turistáját, 
hogy részt vehetett az Erdélyi Kárpát Egyesület X. vándortáborának 

¡programjain.
Az ötletadó, Dománszky Zoltán által összeverbuvált hétfős csapatunk meglehetősen 
csalatkozott azon gondolatában, miszerint valószínűleg kisebbségben leszünk, akik 
Magyarországot képviselik: a találkozót ugyanis népszerűsítették az interneten is, 
melynek hatására a közel 1100 résztvevő (véleményünk szerint) minimum fele 
innen, külföldről érkezett oda, a Székelyjó melletti EKE-táborba. A falu nevét (így 
magyarul) a román határőrök is megtanulhatták, olyan gyakran hangzott el 
úticélként augusztus első napjaiban.
A nagy érdeklődés nem volt hiábavaló, a sok program megannyi élményt 
szolgáltatott. A legnagyobb bánatunk az volt, hogy fizikai (legalábbis az 
általunk ismert fizikában) képtelenség volt valamennyi gyalogos és buszos 
túrán részt venni. Mi azért igyekeztünk, többek között azzal, hogy 
maximálisan kihasználtuk a rendelkezésünkre álló időt, és egyénenként 
különböző ízléssel szemezgettünk a választékból. Ezt a választást rögtön a 
megérkezés napján meg kellett ejtenünk, így a (hosszú, fáradságos, 
hőséggel nehezített utazást követő) bejelentkezés után ez lett szerdai nap 
legelső, legnehezebb „napirendi pontja”. (Pedig sátorhelyet sem volt könnyű 
találni: mi voltunk a majdnem ezredikek.)
A sátorállítás közben rögtön kiderült, hogy nagyon sok barát, túratárs van 
(ennek örültünk), és további örömünkre a túrákon születtek újabb 
Ismeretségek is. A terepszemle alatt megtapasztaltuk az igazi tábori 
körülményeket is: mosdás a patakban, szervezetlenül bárhol, ennek 
ellenpontjaként kijelölt utak, sátor- és kocsihelyek, a táborra frissen készült 
»kis egyszemélyes faépületek”, melyekben mindig elérhető volt a papír. A 
szervezettségnek ez a „csúcsa" sokakat fotózásra sarkallt. Vajon lehetne-e 
Magyarországon ilyen vadkemping formában turistatalálkozót szervezni?
A csütörtök délelőtti mise, majd tábornyitó után, délután három busszal a 
Kissebes-völgyi vízesésekhez „fáradtunk el”. A legnagyobb terhet a buszos 
útazás okozta: meg kellett tennünk 40 km-t a gyaloglásért buszon, ami - a 
rendkívül rossz utak miatt - kettő és fél óra alatt sikerült is.
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A vízesések szépsége ellensúlyozta a befektetett energiát, csak vissza is 
kellett buszoznunk. Ez a rövid túra azt a tapasztalatot is eredményezte, 
hogy a kinti „idősebb” túravezetők eléggé diktatórikusak, amihez mi nem 
voltunk hozzászokva, de a kemény hang az EKE-tagok körében sem aratott 
elismerést. Végül a csodálkozó turistákat semmilyen módszerekkel sem 
sikerült egyben tartani: a patak és vízesések teljes szélességében, 
hosszúságában szétszéledtünk a terepen.
Persze program volt bőven. Baronek Jenő túratársunk, baranyai elnökünk, 
sikeresen helytállt korcsoportjában a tájfutó versenyen: 12 versenyzőből 4. 
helyezést ért el.
Másnap a Vlegyásza-túrán négy csapatban két irányból meghódítottuk a 
Vigyázó-hegy azonos nevű csúcsát (1840 m). Egészen pontosan a hegynek 
és a csúcsnak is három neve van: Vigyázó, Vlegyásza és Kalotahegy. Az 
általunk, Jakabék által választott (a nagyobb szintemelkedés miatt 
nehezebbnek „tűnő”) útvonal az alábbi volt: EKE tábor - Havasrogoz - 
Vlegyásza menedékház - Fehér kövek - Havasrekettyei vízesés (majd 
busszal vissza a táborba).
A reggel busszal indulók egyik (a mi két emberünket, Gergely Pétert és 
Dománszky Zoltánt is magában foglaló) csapata számára mégis az 
ellenkező irányban haladó 25 km volt a nehezebb, mert 34 km-en keresztül 
tartott, szervezési problémák miatt ugyanis nem volt buszuk, ami miatt 
körtúráztak egy óriásit.
így utólag látva, nekünk abban mindenképpen szerencsénk volt, hogy a 
három régi típusú túravezetö (szemben az előbb említett csapattal) nem 
kergetett minket végig a gyalogos távon, bőven volt lehetőségünk 
körbenézni. A gyorsabb tempónak egyébként is kevés volt az esélye, lévén 
a csapatban egy 88 éves bácsi is, aki kora ellenére meglepő módon 
jellemzően mégsem utolsóként ért fel az emelkedőkre. Ez utóbbiból volt 
bőven, mert 1100 m szintkülönbséget kellett le- (azaz fel-) küzdeni.
Útközben a turistaútról letértünk a 102 éves, egyelőre még csak 44 méter 
magas, de „kimagasló” perspektívájú mamutfenyők megtekintése céljából. A 
mamutfenyők 2000 évig is élnek és 90 m magasra nőhetnek. A jelzett utat 
később is folyamatosan elhagytuk, mivel jelzést igen ritkán láttunk, a 
túravezetők meg úgyis az általuk használt utakat, iránymeneteket 
preferálták. Nem kisebbítve a túravezetök érdemeit, meg kell említenünk, 
hogy a helyes iránymeneteket a „famentes” legelők nagyban segítették. 
Mivel jellemzően legelővel volt borított a hegy felszíne, fa kisebb-nagyobb 
erdöfoltokban és egyedüllóan fordult elő, nagyon sok kilátási lehetőségünk 
volt.
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Legeltettük hát sűrűn a szemünket a legelőkön, a magasban található 
szórványosan található kis farmokon, a hullámos formákon.
Hosszan pihentünk a menedékháznál (cabana románul és 250.000 lei a 
szállás), és körbecsodálkoztunk a csúcsról is. Bár egyfolytában felfelé 
kaptattunk, nem volt nehéz a hegymenet, azért jólesett a csúcs előtt talált 
forrásnál a „kényszerpihenő” és a csúcson a kötelező elterülés. A valamit 
már sejtök számára látszottak a Bihar-csúcsok, az előző napon vízesésnél 
túrázók felismerhették a Kissebes völgyét, és fenn megmutatták magukat a 
hegy (tátraihoz hasonlóan zöldes) kövei is.
Aztán két „gyors” menetben, irányban lerohantunk a Fehér kövek alatti 
patakmederbe. Vezetett volna turistaút is, de a túravezetö kérdésünkre azt 
mondta, hogy az általunk látott jelzés nem is létezik. Ebből az is 
szemléletesen látszik, hogy térképek terén még hadilábon áll Erdély, de 
számos kedvező jelet láttunk. Többek között Bihar térképet lehetett 
(többeknek VOLNA) nyerni a táborzárón, a tombolán.
A Fehér kövek minden szemszögből lenyűgöző, minő szerencse, hogy 
egyfolytában velük szemben kellett az óriási meredek szintcsökkenést 
letudni. Bár be kell töredelmesen vallani, hogy több túrázó áfonyabokrok 
között veszítette el az idöérzékét.
Aztán lenn már „csak” kettő eszméletlen élményben volt részünk. Egy kb. 5 
m széles patak a szemünk láttára tűnt el a föld alá, azon már meg sem 
lepődtünk, amikor úgy 1 km múlva visszatért a felszínre, vélhetően csupán 
azért, hogy egy hihetetlenül szép vízesésben végződjön. A hihetőség 
megteremtése érdekében fotók készültek a páratlan (mellesleg veszélyes) 
látványról. (Mesélték, hogy három éve felülről fotózó turista lelte halálát a 
vízben. Idén a medve-történetek kimaradtak, biztosan nem jellemzőek ezen 
a környéken.)
Kellemes nap volt, a vissza-buszozásról inkább ne beszéljünk. Szintén 
mellőzni célszerű a hatalmas hőséget és néhányakat sújtó leégést is.
A bácsi is végigment a túrán, és visszaérkezvén a táborba bezsebelte az 
elismeréseket, többek között a mienket is.
Szombaton ketten (Jakab Albert és Éva) a Hármas kőszikla túrán voltunk, 
így erről tudunk regélni, de szereztek élményt útitársaink a Szamos bazár 
nevű nagyon híres helyről (Gergely Péter) és a Kalotaszeget bemutató 
néprajzi (Wollner Pál) és történelmi (Dománszky Zoltán) látnivalókról is. (No, 
ide is vissza kell még térni egyszer.)
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Az EKE-tábor - Székelyó - Farkasvölgy - Hágó csúcs - Hármas kőszikla - 
Tömöldök tető (1150 m) - tábor útvonalon haladó túra kellemes otthoni 
emlékeket idézett bennünk: a fiatal túra vezetővel, Jocóval „csak" 45-en 
mentünk (előző nap 130 volt a létszám), kicsit eltévedtünk, és ezer méterre 
feltévedö kullanccsal is találkoztunk.
Ezen kívül, mivel volt visszahúzó erő sokat bámészkodtunk, gombásztunk 
és érdekesen beszélgettünk a túratársakkal. Tőlük derült ki még a sziklák 
előtt, hogy a Hármas kősziklánál igen csak meglepődhet a beavatatlan 
szemlélődő, ha azt hiszi, hogy láthatja is őket. Ugyanis a sziklákon rajta 
álltunk. A nevet a Kalotaszentkirály irányából látható látvány miatt kapta. 
Cserébe mi Kalotaszentkirályt láthattuk a párás levegőn keresztül. A túra az 
ismerős növények, a kellemesen trécselő csapat, összességében 
középhegységre emlékeztető emelkedők, ösvények miatt otthoni hangulatot 
teremtett.
A túravezetönél láttunk még egy olyan másolt katonai térképet is, amelyen 
politikai okok miatt különböző jelöléssel ábrázolták az északi és a déli 
hegyek szintjeit (szintvonalakkal, illetve eséstűskékkel). Valószínűleg a 
néhány nap alatt látott térképek közül ez volt az egyetlen méretarányosan 
helyes. A helybeliek nem eszik a nagyözláb gombát, így az erdő borítva volt 
e fajtával, de volt vargánya és más finomság is. Akár ebből lehetett volna 
főzni az egész tábor részére a vacsorát. A közös vacsora végül is gulyás 
volt, de az is nagyon jól esett.
Talán jól jellemzi gondtalan tábori életünket, hogy a túráról visszaérkezvén 
legnagyobb gondunk az volt, hogy előbb mosakodjunk-e a patakban, vagy 
ezt előzze meg a vacsora. Végül a fürdőzés mellett döntöttünk, mert az 
meleg levegőben sokkal élvezetesebb volt a hideg patakban. A nomád 
életmód ezen része ideiglenesen némiképp enyhítette a kétnapos leégés 
fájdalmait is.
Talán a napsütés emléke okozta, hogy csak röviden időztünk az esti, 
méretében impozáns tábortűznél, pedig a táborlakók igen sok magyar 
népdalt ismertek. Néhányan pedig a kalotaszentkirályi tánctábor záró 
gáláján vettek részt. Kell-e mondani, hogy fájó szívvel vettük tudomásul a 
táborzáró elérkezését. Szomorúságunkat fokozta, hogy a tombolán sem 
nyertünk. Az azonban bizonyosnak látszik, hogy jövőre már nem „véletlenül" 
leszünk ott az EKE vándortáborán, amit a Hargitaiak rendeznek. Úgy tűnik 
Erdély egyébként is egyre elérhetőbbé válik: igaz a honlapokon még nem 
gyakori a frissítés, de nagyok sok hasznos információ begyűjthetö, és 
korábbi fő mumussal, a határátkeléssel kapcsolatban is csak pozitív 
tapasztalataink maradtak.
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PÉCS - BARANYA TERMÉSZETJÁRÁSÁNAK
110 ÉVE

írta: Baronek Jenő

 Pécsett a múlt század végétől, 1891. április 30.-tól a Mecsek 
‘ Egyesület megalakulásától jegyzik fel a krónikások a pécsi 

természetjárásnak történetét.
A feljegyzéseket, írásokat a Pécsi Figyelőben a Mecsek Egyesület 
megjelent évkönyveiben és a pécsi levéltárban fellelhető jegyzőkönyvekben 
találjuk.
A Mecsek Egyesület megalakulását hosszas előkészületek előzték meg. 
Pécsett már 1884-ben kísérlet történt egy Tettye Egylet megalakítására, de 
ez nem sikerült. Hasonló sorsra jutott az 1889-es próbálkozás is. Ezek a 
Próbálkozások nem keltették fel a város lakóinak érdeklődését a 
természetjárás ügye iránt. Az ok az volt, hogy a kezdeményezők nem 
kínáltak olyan alternatívát, amit a város vezetői felkaroltak, illetve a lakosság 
érdeklődését felkeltette volna. Érdekes, hogy az első kísérletek egy-egy 
kisebb „egység” gondozását, ápolását vette célba. 1890-ben Vaszary Gyula 
rendőrkapitány felhívást tett közzé a helyi újságban az alakítandó turista 
egylet érdekében.
Néhány lelkes ember jött össze a föreáliskolában Dischka Győző 
igazgatónál, hogy összegezzék az elképzeléseiket. Az ülésen jelen volt Dr. 
Békefi Reming, Bolgár Kálmán, Dischka Győző, Dr. Gerecze Péter, Szuly 
János és Vaszary Gyula.
1890. október 9-én Vaszary Gyula rendőrkapitány a Pécsi Figyelőben a 
sajtó útján lépett a nyilvánosság elé, hogy alakítsák meg a Tettye illetve a 
Mecsek Szépítő Egyletet. Az alapszabály elő volt készítve az alakuló ülésre. 
Az alapszabályban a természet védelme volt a cél, és nem a 
természetjárás.
Dr. Téry Ödön a Magyar Turista Egylet alelnöke Pécsre jött, hogy segítséget 
nyújtson, most már a Mecsek Egylet létrehozásában. Az ö javaslata szerint 
a Magyar Turista Egylet pécsi csoportjaként alakult volna meg a Mecsek 
Egylet. Dr. Téry Ödön kísérlete nem sikerült, azért mert a tervezett Egylet 
alapszabály szerinti feladata eltért a Magyar Turista Egylet feladatától.
Vaszary Gyula cikke élénken foglalkoztatta a közvéleményt. Egymás után 
jelentek meg az írások e témában a Pécsi Figyelőben.
1890. október 25-én Requinyi Géza föreáltanodai tanár válaszolt elsőnek a 
felhívásra.

143



Cikkében a Mecsek Egyletről írt, az alapszabály pontosítására tett 
javaslatot. A turisztikai célok szolgálatába javasolta állítani az új Egyletet.
A kedvező változás akkor történt, amikor a természet védelme mellett a 
természetjárás, turisztika is bekerült az alapszabály tervezetbe. Ez a tény a 
Pécsi Figyelőben megjelent hozzászólásokból egyértelműen kitűnik.
A Pécsi Figyelő 1890. október 29-én Német Béla hozzászólását közli, aki 
szintén a turisztikai célokat helyezné előtérbe az alapszabályban. A 
szépítést a turista utak építését csupán eszköznek tekinti.
A Pécsi Figyelő 1890. november 8-án Kiss József, a Mecsek rajongójának 
írásait közli a Mecsek Egylet „szükséges” megalakításáról.
Előkészítették az Egylet megalakítását. Ezután következett a tagok 
toborzása, 162 jelentkező aláírását gyűjtötték össze, még a megalakítás 
előtt.
A következő feladat a kölcsönös megállapodás alapján az Egylet részletes 
alapszabályának megfogalmazása, összeállítása volt, amely (részletesen) 
meghatározta a létrehozandó Egylet céljait. A célok között fontos szerep 
jutott a turisztikának.
így fogalmazták meg: „Az Egylet célja: tagjai a turistáskodásának irányítása, 
elősegítése, és a gondolkodás arról, hogy a tagok sporttevékenysége az 
ifjúság honvédelmi nevelésének és a helyes jellem nevelésnek célkitűzéseit 
érvényre juttassa megalkuvás nélküli nemzeti és keresztény szellem 
fenntartását, és megerősítését szolgálja..."
Célok között szerepelt még a természet megszerettetése és a természet 
védelme, s tagjainak állandó program biztosítása a természetben, s ehhez 
az utak, útjelzések építése, rendben tartása, valamint a kilátók és 
menedékhelyek építése.
1891. április 30-án a Nemzeti Kaszinó helységében tartották az alakuló 
ülést. Elnöknek Kardos Kálmán főispánt, alelnöknek Bánffay Simon 
közjegyzőt és Zsolnay Vilmos gyárost, titkárnak Kiss József föreáliskolai 
tanárt, igazgatónak Vaszary Gyula rendőrkapitányt és pénztárosnak Dr. 
Stern Károly ügyvédet választották meg.
Ekkor Pécs lakossága 36 ezer fő volt.
A Mecsek Egylet munkáját az 1892-től megjelent évkönyvek részletesen 
taglalják. Az évkönyvek - 1920-1925-ig kivételével - 1945-ig megjelentek. Az 
évkönyvek az Egylet tevékenységének első éveiben a - hivatalos részt, - az 
éves munkáról szóló beszámolót és pénzügyi mérleget tartalmazták, a 
vezetőség és a tagság névsorát. Később színes írások tették érdekessé, 
sokszínűvé az évkönyveket.
A vezetőség összetételéből egyértelműen kitűnik, hogy elsősorban jómódú 
pécsi polgárok számára hozták létre a Mecsek Egyletet.
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Azon értelmiségiek részére, akik fontosnak tartották a természetjárást, mint 
a testnevelés fontos ágát és az ifjúság nevelését keresztény szellemben.
A tagok névsorában elsősorban tehetős, neves polgárokat ismerhetünk fel. 
Ennek ellenére nem tagadták meg egyetlen jelentkező felvételét sem. 
Fontosnak tartották a taglétszám növelését. A tagdíjbevételek miatt, 
másrészt növelte az Egylet „súlyát" a város civil szervezetei között.
A megalakulás után különböző formákban felhívások jelennek meg idézem 
egy szórólapról: "A Mecsek Egyesület önzetlenül arra törekedik, hogy Pécs 
város lakosságának érdekeit a város környezetének szépítésével és az 
erdei utak építésével előremozdítsa.
Nagy feladatok állnak az egyesület előtt, amelyek megoldása csakis fokozott 
Pártfogás mellett lehetséges.
Megemlítjük ezek közül a Tettye rendezését, a kopár útvonalak befásítását, 
a város fölött elterülő erdők parkszerű átalakítását s ott kényelmes 
Menedékhelyek, kilátók építését. Hogy ezeket a helyi érdekeket meghaladó 
Országos fontosságú nagy és szép feladatokat megvalósíthassuk, a 
közönségnek még fokozottabb pártfogására van szükségünk, s ezért arra 
kérjük a minden szép és nemes iránt érdeklődő igen t. Olvasót, hogy a 
közjót szolgáló egyesület tagjai közé belépni s erről a Mecsek-Egyesület 
választmányát (Pécs, Arany J. u 39 értesíteni szíveskedjék.”
A Mecsek Egyesület tagjai tagsági igazolványuk felmutatása mellett a 
Mecseki uradalmi erdőkben jogosultak voltak szabadon turistáskodni.
Az alakulás évében az Egylet ünnepélyt szervezett a Tettyén. Célja az volt, 
hogy felhívják a figyelmet a város eme szép parkjára, amelynek rendbe 
tétele fontos feladata lenne a városnak. A másik cél az volt, hogy az Egylet 
demonstrálja a megalakulását.
Az Mecsek Egylet jelvényére a sárga virágú Doronicum-ot, a zergevirágot 
választották.
Az Egylet rangját az is jelzi, hogy a városban tartózkodó Ferencz József -, 
aki felavatta a Tettyéröl induló 40 km hosszú városi vízvezetéket (1892.) - 
égadta a Mecsek Egyesület tisztelgő küldöttségét.
^övid idő alatt 200 fölé emelkedett a taglétszám. Ez arra kötelezte a 
vezetőséget, hogy a tagságnak olyat nyújtson, ami Pécsett újnak számított.
1892. május 15-én avatták fel az első turistautat a Mecseken, Kardos 
Kálmánról neveztek el.
Az első mecseki menedékházhoz vezetett, ezzel „közelebb hozta" a 
Mecseket a városhoz. Jakab-hegyen felépítették az első kilátót, avatása 
1892. július 3-án volt. Szeifritz István kormányzó kanonok közbejárására a 
Zsongorkő kilátópontra vaskorlátot építettek, amely az óta is állja az idő 
Viszontagságait, és az ott járó kirándulók biztonságát védi.
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A Kardos Kálmán utat tovább építették a Mecsek csúcsig (Misina tető)- 
Elkészült a Dömörkapuhoz vezető turistaút. Kirándulást szerveztek a Jakab- 
hegyre, Szentkútra, Remeterétre, Mélyvölgybe, Gyűdre a cseppkőbarlang 
megvizsgálására, Siklósra, Abaligetre, a Zengöre, Máré-várra. A Mecsek 
Egyesület tagjai is részt vettek a Magyar Turista Egyesület budapesti 
osztálya által szervezett kiránduláson a Magas Tátrában.
Az Egylet tagjainak a város tehetős polgárai Göbel Kálmán, Zsiga László 
gyógyszerészek, valamint Pintér József a gőzfürdő tulajdonosa 
kedvezményt adtak a nyújtott szolgáltatásaikból. A turisták Lapja országos 
havilap részletes beszámolót közölt a Mecsek Egyesület tevékenységéről, 
Pécs városáról és Baranya Vármegyéről.
A Pécsi Figyelő 1892. március 2.-Í számából (részletek):
„A Mecsek Egyesület vasárnap délelőtt 11 órakor a városházi 
gyűlésteremen tartotta meg első éves beszámoló közgyűlését. Kardos 
Kálmán főispán, az egyesület elnöke a bevezető beszédében örömét fejezte 
ki a fölött, hogy az egylet nem jutott néhány oly hirtelen megalakított egylet 
sorsára. ”
„A Mecsek Egyesület, mint az íróasztal mellett görnyedökre valósággal 
jótékony intézmény az eddigi intézmény az eddigi érdeklődésből 
következtetve erősödni és virágozni fog."
Kiss József titkár szép jelentésében adott számot az egylet egy évi 
működéséről.
„Az egylet jelvényeket készítetett tagjai részéra, amely jelvényekkel az 
illetők a hegyekben külön engedély nélkül járhatnak, miután az egylet 
kieszközölte a hatóságnál, hogy e jelvények az írásos engedélyek helyett 
szolgálnak. A jelentést a gyűlés éljenzés közepette vette tudomásul." 
A Mecsek Egyesület két éves fennállása alatt a legnagyobb pécsi 
egyesületté nőtte ki magát. Az ország legnagyobb egyesületei közé 
tartozott.
Tovább növekedett a Mecsek Egylet taglétszáma, a közgyűlés (1893.) 
időpontjában már 566 fő volt. Két év alatt 67 km jelzett turistautat építettek. 
A Tettye fontos szerepet töltött be az egyesület életében. Levelet írt Kardos 
Kálmán elnök és Kiss József titkár a Városi Tanácsnak.
Következő szöveggel: „A Tettye csinosításában az egylet is rész kíván 
venni, sőt a város támogatása esetén vállalná annak rendbetételét, ezért 
kérték, hogy a Tettyét bocsássa a város az egyesület rendelkezésére." A 
tanács nem támogatta az egyesület kérését. Sok éven keresztül a város 
lakosai részére népünnepélyeket rendeztek a Tettyén, nagy sikerrel. A 
bevétel az Mecsek Egylet pénztárát gazdagította, amelyet a létesítmények 
építésére költöttek.
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Sorra épültek a turistautak, amelyeket jelzéssel láttak el. A Dömörkapunál 
egy pavilont állítottak fel, amely menedékül szolgált a turistáknak. A Mecsek 
Egyesület tagjai a turista utakat, turista útjelzéseket nem maguk készítették, 
hanem fizetett munkásokkal, kubikusokkal végeztették. A kitűzési, mérnöki 
munkát szakemberekkel készítették.
1893. Elkészült a Kardos úti pavilon (menedékház) Lakits György tervei 
szerint.
A Misina tetői kilátó felépítéséért gyűjtést rendeztek, amelyet a Medina 
fürdő környéki kilátó mintájára kívánták megépíteni. A Mecsek Egyesület 
működését soha sem zavarta meg az anyagiak hiánya, ha kevesebb pénzük 
volt kevesebbet fordítottak utak építésére és átjelzések festésére. A város 
módosabb polgárai, papok, akik jelentős összeggel támogatták annak 
működését.
1894. Pécsett tartották az orvosok és természetvizsgálók tanácskozását. 
Részükre a Mecsek Egyesület kirándulásokat szervezett a Mecsekre, 
Abaligetre, Harkányba és az Al-Dunára. Az Egylet kapcsolatot tartott fenn a 
hagy Magyarország jelentősebb testvéregyesületeivel így a kolozsvári 
testvéregyesülettel is. Megjelent a „Kalauz Kiss József írta „Pécs és 
környéke” címmel jelent meg. A 128 oldalas füzet több kiadást is megért. A 
Jakab-hegyen ásatások kezdődtek Juhász László ügyvéd vezetésével. Ez a 
tény fontos volt azért, hogy több ezren keressék fel a hegyet. Az erdészház 
vendégkönyvéböl kiderült, hogy 500 fő járt a közkedvelt turistacélponton.
1895. Kilátó épült a Mecsek legmagasabb pontján a Zengőn. Terstyánszky 
László közalapítványi főerdész támogatásával, ami egy újabb túracélpontot 
jelentett. Megjelent a Mecseket ábrázoló - turistautakat tartalmazó - térkép 
Próbanyomata a bécsi katonai intézet kiadásában. Megépült a Kardos utat a 
Pettyével összekötő sétaút, amelynek lépcsőit (122 lépcsőfok) ma is 
koptatják az arra kirándulók.
1896. A Turista Közlönyben „Húsvéti kirándulás Pécs városába és 
környékére, valamint Abaligetre címmel írás jelent meg. A Mecskben és 
Pécsett töltött idő alatt a Mecsek Egyesület tagjai kalauzolták a csoportot. 
Megjelent az első turistatérkép 1:7500 méretarányban.
1898. Az iskolai tornatanítás elmaradását próbálják ellensúlyozni azzal, 
hogy több kirándulást szerveznek a tanulók számára. Példaként emlegetik a 
szabolcsbánya telepi népiskola összes tanulójával kirándult a Tettyére 
ifjúság testedzése céljából. A gyerekek a Tettyén egész nap játszottak. 
Különböző sportágakat űző sportolók részére kirándulásokat szerveztek a 
szentkúti erdőbe. Gyaloglási idő oda-vissza három óra volt.
1899. A Mecsek Egyesület tovább építette a turistautakat, turista 
létesítményeket.
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"Turistaság” címmel állandó rovat volt a Pécsi Naplóban. A rovatot Kiss 
József vezette. A Kardos úti turistaház mellé verandát és széles teraszt 
építettek a szolga részére pedig egy kis kőházat, amelyből pince nyílott. A 
ház bővítésére azért volt szükség, mert az oda kirándulóknak-a hétvégén- 
szűk volt a hely. Megépült a keresztkunyhótól a (Pécsbányatelepre) az - 
ezeréves gesztenyefához - vezető turistaút. Ezzel azt a célt kívánták elérni, 
hogy a város más részei is be legyenek kapcsolva a Mecsek turista
úthálózatba.
1900. Felavatták a Madonna képet a Bánffay Simon úton.(Az állatkert 
kerítésénél ma is látható). Scholtz Gyula ajánlotta fel a Mecsek 
Egyesületnek. Troli Ferenc pápai prelátus szentelte fel elkészültekkor. 
Meghalt Zsolnay Vilmos (1900.111.23.) alelnök (öregúr), aki sokat tett a 
Mecsek Egyesület addigi Mecsek építő tevékenységéért. Pécsi Naplóban - 
Turistaság címmel - Kiss József állandó rovatot vezetett.
1901. január 1-én népszámlálás volt Pécsett. A felmérés szerint 42423 fő 
volt a város lakóinak a száma, ezzel a Dunántúl legnépesebb városa lett. A 
Pécsi Napló január 6.-ai száma arról tudósít, hogy váratlanul megjött a tél- 
Az Egylet ennek ellenére szervezi a kirándulásokat. Bánffay Simon alelnök 
lemond tisztéről. A február 24.-én megtartott közgyűlésen tiszteletbeli tagnak 
választották, ezt a címet eddig az Egyletben senki sem érdemelte ki. A 
közgyűlés után díszelőadás volt a színházban az Egylet fennállásának 10- 
évfordulójának tiszteletére. Kiss József megírta az Egylet eddigi történetét. 
Új turistaút épült, amelyet színjelzéssel láttak el Lapis - Remeterét - 
Vöröshegy - Patacsí mező - Jakab-hegy útvonalon.
1902. A Mecsek Egyesület székhelyét a Nádor Szálloda átépítése miatt és 
az egyesület könyvtárát, amely már akkor értékes szakmai könyvtárnak 
minősült a Belvárosi Zeneiskolába helyezték át.
A Bertalan sziklához vezető utat Vaszary Gyula útnak nevezték el az 
Egyletben végzett eddigi munkája elismeréseként. A Donátusi-kápolna és 
Csúrgó-dűlö érintésével új turistaút készült el, amely Szentkútra vezetett.
1903. Az Egylet naptárt adott ki, amely tartalmazza az egész évre tervbe 
vett kirándulásokat, az útjelzések színes tábláit, kirándulások hosszát és 
menetidejét, valamint térképvázlatokat. Ebben az időben a város 
egyesületei rendkívül szegények voltak csak a Mecsek Egyesület 
rendelkezett megfelelő anyagiakkal. A megjelent évkönyvben Littke 
Józsefné és Kiss József írt útleírásokat az Alpokban tett vándorlásukról, 
amelyet Mócs Szaniszlóval és Dr. Bokor Emillel tettek meg. A megjelent 
évkönyvek egyre gazdagabb, sokszínű tartalommal jelentek meg.

148



1904. Elkészült a Szaniszló pihenőtől a Tettyére vezető turistaút (122 
iépcsővel), ehhez csatlakozik, illetve ez csatlakozik a Kardos utat a 
Tettyével összekötő turistaút. A Szaniszló út kitűzője Suha Rezső városi 
erdömester volt. 1142,32 koronába került az építése. Hettyei Sámuel 
Püspök végrendeletében 200 koronát hagyott az Egyletre. Hamedli Gyula 
fényképész - halálakor - vagyonának 2/3 részét hagyományozta az 
Egyletre. Ennek fejében kérte, hogy építsenek egy turistautat és azt 
feleségéről “Irma útnak” nevezzék el.
Ezt az utat a turisták ma is Irma útnak nevezik a Tettyét köti össze a 
Dömörkapuval. Ismét ünnepélyt rendeztek a Tettyén, amelynek főszervezője 
Reéh György volt, akit a Tettye királyának is neveztek. Róla nevezték el 
Gyuri útnak a Tettye utcát, a Tettyével összekötő turistautat is.
1905. Az Egylet Barlangkutató Osztályt hozott létre és 500 koronát 
szavazott meg az Abaligeti barlang feltárására. Az osztály elnöke 
Mattyasovszky Jakab, tagjai Straka Ferenc, Szulij János, Myskovszky Emil, 
Károlyi Sándor fél kilométer hosszban bejárták a már feltárt barlangot, és 
fontos feladatként határozták meg a világítás megoldását. Elkészült a 
Szaniszló pihenő, 532,25 koronába került az építése. Ekkor ültettek 
fenyöcsemetéket a Tettye feletti erdörészen, ezek voltak Mócs Szaniszló 
kedvenc fái.
1906. március 11-én megtartott közgyűlésen Kardos Kálmán elnök 
betegsége miatt lemondott 15 évi aktív tevékenység után. Örökös 
díszelnökké választották. Ebben az évben történt meg először, hogy a 
taglétszám átlépte az 1000 fős határt (1090 fő). A turistautak nagy részét 
újra kavicsozták.
1907. június 29-30-án tartotta vándorgyűlését a Magyar Turista Egylet 
Pécsett. Benyovszky Móricz gróf főispán 100 korona adományával a 
becsek Egyesület örökös tagjai közé lépett. Ekkor 1114 tagja volt az 
Egyletnek. Helyiséget kapott az Egylet az új városházán, ahol nem csak 
irodáját, hanem ugyanott könyvtárát is elhelyezhette.
bz erdészek Egyesülete Pécsett tartotta kongresszusát, részvevői 
elismeréssel nyilatkoztak a Mecsek Egylet tevékenységéről. Az Egylet 
évkönyvének megjelenése érdekében a tagdíjon felül 50 fillért ajánlottak fel 
a tagok közül 800-an. Ekkor a taglétszám 1222 fő volt.
1908. február 16-i Pécsi Naplóban olvashatjuk, hogy a hosszú tél során, a 
becseken sok a hó és a tisztek naponta mennek fel a hosszú fatalpaikon 
síelni. Nevezzük ezt a sítúrázás kezdetének a Mecsekben. Ebben az évben 
Került felállításra a Széchenyi téren a Mecsek Egyesület gyűjtéséből az 
"időjelző házikó” Károlyi Emil tervezte, Csukás Zoltán a házikót adta ingyen. 

149



Schönwald Imre segédkezett a műszerek beszerzésében. Hoffmann Lajos a 
famunkát végezte, Lengle Gyuláné és Budi Béla kisebb munkát végzett
1908. június 15-én tartott városi közgyűlés 133. számon a meteorológiai 
pavilont átvette megőrzésre, gondozásra, fenntartásra. Felavatták 1908. 
szeptember 13-án az új kilátótornyot a Misinán. Felújították a hozzávezető 
turistautat. Kellemetlen, hűvös, borús időben indult gyalog a Széchenyi térről 
a lelkes csapat az kilátóhoz. A Kardos úti menedékháznál sokan 
csatlakoztak, a csapathoz.
A festőién szép torony zászlódiszben várta a hivatalos megnyitót. “11 órakor 
Balogh Károly királyi táblabírói elnök - az egyesület köztiszteletben álló 
elnöke - fellépett a zászlókkal díszített emelvényre és átadta a tornyot 
közhasználatnak". Nendtwich Andor polgármester vette át a város nevében. 
Ezután a kilátó a város lakóinak és a városba látogató idegenek kedvelt 
kiránduló helye lett. Új jelzett turistautak készültek a Dömörkaputól a 
Lámpásvölgybe. A Patacsi-mezőtől a Szuadó völgyön át Orfűre, valamint 
Szentlászlóról a Réka vadászházhoz.
1909. március 10-én a Pécsi Napló egész oldalas írást szentelt a 
turistaságnak illetve a Mecsek Egyesületnek. A Mecsek Egyesület “Mecseki 
Útmutató" címmel adta ki Kiss József szerkesztésében azt a kis 
könyvecskét, amely tartalmazta a mecseki turistaúthálózat útmutatóját 
Nagyon sok helyi, belföldi és külföldi túrát szervezett tagjai részére az 
Egylet. Januárban őrházat építettek a Misinán lévő kilátó mellé. Zichy Gyula 
pécsi megyéspüspök használatra átengedte a Máré-várnál és a Hidasi
háton lévő vadászházát a Mecsek Egyesület tagjainak és a házak kulcsait 
az Egylethez átküldte.
1910. Az év az Egylet Tagjainak sítúrázó tanfolyammal kezdődött. A tagság 
létszáma elérte az 1500 főt. Felépült a János-kilátó a Tubesen, 32 lépcsőfok 
vezetett a toronyba. Rauch János tervezte, Mischl-Vukailovits cég építette. 
Az új kilátóhoz a fehér színnel jelölt turistaút vezetett a Szigriszt-kereszttöl. 
Szigriszt Lajos felállította a ma is álló kökeresztet a Misina tető közelében, 
amely abban az időben kedvenc imádkozó hely volt.
1911. év jelentős dátum a város turista történetében 1911. március 19.- én 
megalakult a Természetbarátok Turista Egyesületének Pécsi Csoportja. Az 
alakuló ülését a Pécsi Munkás Otthonban tartották a Zrínyi u. 13-ban. A 
pécsi csoport vezetői lettek: elnök: Rieger János, alelnök: Scheid József, 
pénztáros: Nagy János. Ez az egyesület munkás turista egyesület volt a 
Szociáldemokrata Párt támogatásával működött. A megalakult munkás 
turista egyesület (TTE) sok dologban nem értett egyet a polgári Egylettel 
(Mecsek Egyesület). Ezek elsősorban a vezető személyek 
véleménykülönbségéből adódtak.
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történtekből kiolvasható, hogy szakmai munkában messzemenő 
együttműködést mutattak. Az együttműködés eredménye az a sok 
létesítmény (turistautak, kilátók stb.) ami a mai napig fennmaradt és 
szolgálja a természetjárást.
A Mecsek Egyesület is jelentős dátumhoz érkezett. A március 27-én 
Megtartott XX. rendes közgyűlésen Balogh Károly elnök foglalta össze a 20 
év történéseit. A közgyűlésen részt vettek a budapesti turista egyletek 
képviselői, a társszervezetektől sok üdvözlő távirat érkezett. Gróf Zichy 
Gyula püspököt és Nendtwich Andor polgármestert tiszteletbeli taggá 
Riasztották.

Dömörkapu közelében lévő kilátón a fakorlát helyett kökorlátot építettek és 
élnevezték Flóra pihenőnek, özv. Hamerli Jánosné emlékére, aki halála után 
500 koronát hagyott az Egyletre.
1912. április 1.-én megszűnt a katonai lőtér a Mecseken. A Mecsek 
Egyesület ekkor határozta el, hogy külföldi mintára minden turistautat fehér 
alapon fekete számmal jeleznek.
1912. március 29-én tartotta a Természetbarátok Turista Egyesületének 
pécsi Csoport (PTTE) első közgyűlését. Tavasztól- őszig igen élénk volt a 
túrázás az egyesületben. Mindkét egyesület a hétvégeken rendezett túrákat.

Mecsek Egyesület (ME) mint gazdag egyesület, illetve gazdag tagjai 
rendszeresen túráztak külföldön is.
1913. november 29-30.-án Budapesten megalakult a Magyar Turista 
Szövetség, amelyet 45 turista egyesület és szakosztályt hozott létre. 
Mindkét pécsi egyesület az ME és a TTE tagja lett az országos 
Szervezetnek.
1914 .-ben a kitört háború miatt a pécsi egyesületek működése nehézkessé 
vált, vagy beszüntették működésüket. A két turista egyesület (ME, TTE) 
tovább működött.
1916. május 21-én a Misina-tetöi kilátót Kiss Józsefről nevezte el a Mecsek 
Egyesület. Új turistaút készült el a Lapisi vadászháztól az Orfűi Büdös-kútig 
24-es számmal, valamint 14-es számmal a Kereszt kunyhótól a vágoti 
°üdös-vízig.

város sportélete a háború ideje alatt csaknem szünetelt, kivételt képeztek 
9 turista egyletek. Ha megfogyatkozva is, de szerveztek túrákat, festették az 
étjelzéseket.
,,918. május 12-én az ME közgyűlése úgy döntött, hogy a tubesi kilátót 
János kilátónak” nevezi el Rauh Jánosról. A Szerb megszállás alatt a 
turisták csak a megszállt területen belül túrázhattak.
1919.-től a háború befejezése után újból megélénkült a természetjárás a 
városban. Minkét egyesület rendszeresen hirdetett túrákat.
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1920. február 22-én tartotta a TTE éves rendes közgyűlését, ahol Wolf 
Józsefet választották meg elnöknek. Baranya megye megszállt területei 
visszakerültek az anyaországhoz. Ekkor a „Mecsek szerelmesei ismét 
birtokba vehették az egész hegyet.”
1921. február 20-án tartotta a TTE X. Jubileumi közgyűlését az Arany Hajó 
szálloda külön termében.
1922. június 3-án a ME kirándulást vezetett a Jakab-hegyre az újonnan 
megalakított kiránduló osztály első tevékenységeként.
Megjelent a TTE “Értesítő" kiadmányának első példánya. A budapesti 
testvércsoport látogatott Pécsre Loydl Ödön vezetésével. Wolf József elnök 
és Krausz Simon alelnök várta őket az Abaligeti vasútállomáson. Több 
csoportra szakadva gyalog Jakab-hegy - Remeterét - Tubes - Misina 
útvonalon érkeztek Pécsre.
1923. szeptember 29-én a Magyar Turista Szövetség X. Jubileumi 
Közgyűlésen mindkét szervezet képviselői részt vettek. Elmondták 
felszólalásukban, hogy önállóan de a Mecsek érdekében végzik 
tevékenységüket, és örömmel vesznek részt az országos szervezet 
munkájában.
1924. -ben az ME elhelyezte Kiss József képmását ünnepélyes keretek 
között a Misina kilátóban, amelyről a helyi sajtó is hírt adott. Az Egylet tagjai 
kiránduló, munka, állatvédő, szépítő, barlangkutató és madárvédő 
osztályokban tevékenykedtek. 2217 rendes tagja volt az Egyletnek.
A TTE megvásárolja 1924. július 5-én a Csurgó-dűlői telket, külön 
telekbizottságot alakítottak.
1925. május 26-i számában a Dunántúl “Magyar Svájcnak" nevezi az 
Óbányai völgyet, ahol az ott lakók vendégeknek adják ki szobáikat üdülés 
céljára. Sétautak mentén asztalokat, padokat helyeznek el. A TTE elkezdte 
a Csurgó-dűlői menedékház építését.
1926. -ban jelent meg Kiss József munkája a “Vigyázó sorozatban". Pécs és 
a Mecsek részletes kalauza címmel útmutató Pécs városáról és a 
Mecsekről. Elkészült a László pihenő, Zsiga László emlékére Dr. Igaz Béla 
pápai prelátus mondott beszédet az avatáson.
A TTE a menedékház építésével volt elfoglalva. Fehér János felajánlotta, 
hogy a kőműves munkát ingyen elvégzi, csak a hozzávalót és a segítőket 
adja az egyesület. Budapesti vendégek és Pécs város lakossága - a nem 
turisták - csodájára jártak a Csurgó dűlőben történő építkezésnek.
1928. húsvét hétfőjén “Mecsek napot” tartottak, amelynek célja az adakozás 
és a tagtoborzás volt. Pécs város törvényhatósága 1500 pengőt 
adományozott a létesítmények fejlesztésére.
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A ME az átjelzéseket folyamatosan karban tartotta. Felépült a Sári-pihenő, 
adományból keresztet állítottak fel Lapisi-vadászháznál (fa) és a Kereszt
kunyhónál (kő) a városi erdőhivatal vezetője Raab Gyula irányításával.
Elkészült a TTE Csurgó-dűlői menedékháza szeptember 8.-án. Az avató 
beszédet Papp Kálmán a Magyar Turista Szövetség főtitkára mondta. Az 
avatáson mintegy 500 fő vett részt.
A következő években a ház lett a bázisa az egyesületnek. Innen indultak és 
ide érkeztek túráik nagy része. Ettől az időtől kezdve inkább a Nyugati- 
Mecsek turistaútjait és forrásait gondozták. A menedékház a 
berendezésekkel együtt 5646 pengőbe került.
1929. -ben a Magyar Turista Szövetség jubileumi ünnepségén Kiss József a 
ME főtitkára megkapta a szövetség aranykoszorús jelvényét. Újból kijelölték 
Hosszúhetényből a Zengöre vezető 16-os számú és a Zengőről 
Pécsváradra vezető 15-ös számú utat.
1930. - bán a ME Madárvédö Osztálya 530 madárodút helyezett ki a 
Mecseken a Lapis környékén közadakozásból. Feltárták a Mélyvölgyi 
barlangot, és a Kantavári barlangot. Ebben az évben készült el a Rotary 
Körsétány, amely megkerüli a két Tubes csúcsot és visszatér a 
kiindulópontjára.
1931. szeptember 13-án avatták fel a Dömörkapu turistaházat Hoffmann 
László mérnök tervezte, és 70 ezer pengőbe került. Dr. Nendtwich Andor 
elnök mondott ünnepi beszédet. A Kardos úti pavilont a város erdööri laknak 
vásárolta meg.
A Nyugati-Mecsekben 1-31-ig, a Keleti-Mecsekben 1-22-ig számmal voltak 
jelezve a turistautak. A 7-es számmal jelzett út kötötte össze a két területet. 
Ekkor még a Mecseket két részre osztották fel.
A TTE XX. éves jubileumi közgyűlését tartotta, Wolf József lemond az 
elnökségről. Bővítik a menedékházat (Csurgó-dülö) társadalmi munkával. 
Országos Magyar Turista Kiállítás volt Budapesten, amelyen mindkét 
egyesület részt vett. Az egyesületek relikviáit mutatták be.
1932. -ben a ME 41. Közgyűlésén nevezték el a dömörkapui turistaházat 
Nendtwich Andorról.
A TTE örökös díszelnökké választja Wolf Józsefet. Ebben az évben avatják 
fel a Béke-forrást az Istenkúti-turistaház udvarán, ebből az alkalomból 
Mónus Illés “Ember és természet” címmel tart előadást.
1933. szeptemberében befejezte a TTE a Barátság-forrás építését. Katics 
András tervezte, Dr. Kaufer ügyész állta a költségeket. Avatására később 
került sor.
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1934.-ben  a ME átadta a Misinai kilátótól az 1300 méter hosszú 
szánkópályát a Dömörkapuig. Nagyon büszkék voltak a több mint 1000 
kötetes könyvtárra és térképtárra.
Kiss Józsefet örökös tiszteletbeli elnöknek választják. Megépült az Ilonka 
pihenő Hofmann László tervei alapján. A Roboz pihenő elkészült. A “Kiss 
József Antal” ekkor foglalta a Somosi-kút forrást.
1936.-ban építette a Rigókút-forrást a Kiss József Antal. A Magyar Turista 
Szövetség 1936. évi vándorgyűlését a Dömörkapui turistaházban tartotta. A 
Dömörkapui turistaháznál természetvédelmi és madárvédelmi mintatelepet 
hoztak létre.
A TTE ebben az évben ünnepelte 25 éves jubileumát. Az ünnepséget a 
Csurgó-dülő menedékháznál tartották rossz időjárási körülmények között.
1938. -ban bontották el a Széchenyi téren az időjárást jelző házikót, 
következő évben a Dömörkapui menedékház kerthelyiségében állították fel. 
Szabó Pál Zoltán lett a főtitkár.
A TTE tovább fejlesztette a Csurgó-dűlői menedékházat, kútgyűrűkkel 
bélelték ki a kutat az udvaron. Sokan vették igénybe a menedékház adta 
lehetőségeket, elsősorban az egyesület tagjai, de mások is.
1939. év a Mecsek Egyesület történetében szomorú dátum. Meghalt Kiss 
József (1858-1939. július 29.) Dr. Nendtwich Andor királyi tanácsos, 
nyugalmazott polgármester lett az egyesület elnöke. Páldi Géza lett a 
főtitkár. Dr. Nádor Lajos ügyvéd lett a pénztáros. Megjelent a “Mecsek 
részletes kalauza” Pécs Idegenforgalmi Irodájának kiadásában.
A TTE közgyűlésén Gödöny Lászlót megválasztották a Csurgó-dűlői 
menedékház háznagyának, - eddig ilyen tisztség nem volt az egyesületben.
1941. -ben ünnepelte a ME megalakulásának 50 éves jubileumát. A 
díszközgyűlést szeptember 28-án tartották a Városházán. Reuter Camillót 
és Rábay Gyulát az egyesület tiszteletbeli tagjává választották. “Kiss József 
Asztal” a Mecsek Egyesületi tagok baráti társasága volt. Az asztaltársaság 
1927-ben alakult február havának egy péntek estéjén. Az összejövetelek 
irányítója Kiss József halála után Reuter Camilló mint ügyvezető állt a 
társaság élén, ö lett az “asztalfö”.
A TTE február 26-án tartotta jubiláns közgyűlését, ők a 30 éves fennállást 
ünnepelték.
1942. -ben síugró versenyt rendeztek a Kis-réten felépített fa síugró ráncon. 
Ez volt Pécsett az első síugró verseny. 10-14 méteres ugrások voltak a 
jellemzőek. Mindkét egyesület tagjai részt vettek a versenyen. A háborús 
évek ismét visszavetette az egyesületek tevékenységét. Anyaghiány 
nehezítette az útfestések felújítását.
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A Mecsek Egyesület új főtitkára Szécsey Béla lett. Ebben az évben június 
utolsó vasárnapja volt a “Mecsek nap”. Ezen a napon örömtüzeket gyújtottak 
a Misina tetőn, a Hármas-hegyen, a Zengőn, a Jakab-hegyen és a 
Szársomlyón. A TTE Csurgó-dűlői menedékházában megszüntették a 
vasárnapi ügyeletet a tüzelő hiány miatt.
1944. április 15-én a belügyminisztérium elrendelte a TTE feloszlatását. A 
Csurgó dűlői menedékházat elkobozták.
»Határozat: A vallás és közoktatási miniszterúr a TTE-t feloszlatta. A 
feloszlatott pécsi egyesület pénztárkönyvét és pénztári okmányait kiadva, 
felhívom a belügyminiszter alá rendelt városi számvevőszéket, hogy a 
feloszlatott pécsi számadásait vizsgálja felül, állapítsa meg a csoport 
vagyonát s erről nekem mielőbb tegyen jelentést. Pécs, 1944. május 6. Dr. 
Vörös h. plg. mester." 1944. március 26-én letartóztatta a magyar rendőrség 
Mészáros Dezsőt a TTE tikárát. Internálták, soha nem tért vissza. Húsz éven 
át volt tagja és vezetője a TTE-nek, róla nevezték el az Istenkúti 
menedékházat.
1945. január 1-én kelt a Mecsek Egyesület választmány jelentése, és az 
évkönyv végén közük, hogy a Nemzeti Sportbizottság az egyesületet 
feloszlatta és a TTE-nek adta át, ahol mint Mecsek Osztály működne 
tovább.
A TTE az alábbi levelet írta a Polgármesternek.
Polgármester Úr!
Szíves tudomásulvétel végett bejelentjük, hogy a TTE pécsi csoportja a régi 
vezetőség néhány tagja kivételével most már újból tovább folytatja 
munkáját. Pécs, 1945. április 17. B. Nagy Gusztáv
A TTE május 10-én tartott vezetőségi ülést, Gárdosi József elnökölt, 
köszöntette Fellner Jenő budapesti tagtársat, aki a központot képviselte, 
ffellner Jenő ismerteti az Országos Sportközpont átiratát, amelyben a 
Mecsek Egyesület feloszlatását és annak minden ingó és ingatlan vagyonát 
a TTE-nek köteles átadni. Ezek után B. Nagy Gusztáv, Fellner Jenő, Móró 
János és Darányi Béla felkeresték Szécsey Bélát a Mecsek Egyesület 
titkárát, és közölték vele az ME feloszlatásának hírét.
fellner Jenő az ügyek lebonyolítására „hetes bizottságot” alakított. A hetes 
bizottság tagjai: Gárdosi József, Móró János, Dorn Lajos. Darányi Béla, 
Katics Andrásné, Móró Imréné. A bizottságot március 10-én választották 
meg, a bizottság hivatott volt a TTE újjászervezésére, az ügyek vitelére, 
hivatalos óráikat a szakszervezeti székházban tartották.
Július 9-én a TTE vezetőségi ülése ismét foglalkozott a Mecsek Egyesület 
átszervezésével. Jogi kérdés merült fel, Dr. Bállá ügyvédet kérték fel ennek 
intézésére.
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A TTE részéről Gárdosi József, Darányi Béla és Móró János vett részt az 
ügyek intézésében, akik kötelesek voltak beszámolni Tolnay Józsefnek. 
Gárdosi József elnök javasolta új tisztikar megválasztását, mert az új 
sporttörvény szerint 50 fő taglétszámnál csak teljes vezetőséggel működhet 
az egyesület.
Ezután minden tagnak belépési nyilatkozatot kellett kitölteni, amely alapján 
pecséttel és fényképpel ellátott új igazolványt kaptak. Évi tagdíj 35 pengő 
volt, amelyet központilag határoztak meg. Megválasztott új vezetőség: 
díszelnök Wolf József, elnök Tolnai József, alelnök Gárdosi József, titkár 
Móró János, pénztáros Mészáros Dezsőné és Exner Miklós. Ellenőrök 
Sziebl Dániel, Rajkovics Dénes, jegyző Móró Imréné és Darányi Béla, 
háznagy Dorn Lajos, könyvtáros Hollósy Teréz. Választmány: B. Nagy 
Gusztáv, Bischoff Pál, Gödöny Lászlóné, Berkovics Tibor, Domján Henrik, 
Katics Rezső, Katics András, Katics Andrásné, Hillebrand Győző, Tátrai 
Péter, Veller László, Hein József.
1946. február 5-én az Új Dunántúl című újság írja: “alapszabály 
módosítással újjáalakult a Mecsek Egyesület. Elnök Entz Béla, alelnök 
Rauter Camilló és Angster Imre.
A Dömörkapui menedékházat és a Kiss József kilátót újra az egyesület 
működteti. Ismét létrehozták a különböző munkaosztályokat, de a politikai és 
anyagi lehetőségek nem tették lehetővé a régi stílusú munkát. írásos 
dokumentumok hiánya miatt, az akkori résztvevők elmondása alapján. 1948- 
49 évben az önálló egyesületi munka véget ért.
A TTE új vezetőséget választott: díszelnök Wolf József, elnök: Tolnai 
József, alelnök: Gárdosi József, titkár: Tátrai Béla lett. Az Istenkúti (Csurgó
dűlői) menedékház adóját az infláció miatt babbal fizették ki.
1947. augusztus 6-i választmányi ülésen bejelentették, hogy az építendő 
Fehérkúti menedékház telkét 25 évre kapták meg. Először egy ideiglenes 
helyiséget építettek a turisták részére, Dr. Szabó Pál Zoltán javasolta, hogy 
indítsanak előadássorozatot a természetről propaganda céllal. A tél 
folyamán rendezett előadássorozatnak nagy sikere volt, a Városháza 
közgyűlési termét mindenkor zsúfolásig megtöltötték. Az előadók közt 
szerepelt Dr. Horváth Adolf Olivér botanikus is.
A szakszervezet által megvásárolt Corsó Kávéház épületében a TTE 
“végleges” elhelyezést nyert. Elhatározták, hogy az Istenkúti 
menedékházban minden hónapban tartanak tagestélyt, és ennek 
bevételéből tartják fenn az egyesületet. Dr. Jakucs László budapesti 
barlangkutatók jártak a Mecsekben.
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A pécsi Tátrai Béla vezetésével Tancsa János régész és Vértes László 
barlangásszal együtt - egy hónapon keresztül - megkutatták a mélyvölgyi 
köfülkét és az Anyák-kútja feletti víznyelőt.
1948. -ban a Magyar Természetbarát Szövetség képviseletében Kováts 
Ferenc szövetségi elnök, az útjelző bizottság elnöke, a TTE részéről Hargitai 
Győző és Csokonay Sándor megvitatta a mecseki átjelzések helyzetét. 
Hosszú vita után úgy határoztak, hogy a Mecsekben a számjelzésröl 
áttérnek a színjelzésre.
Dr. Angyal Tibor személyes visszaemlékezése alapján, rendkívül aktív élet 
folyt az TTE-be, minden héten, kedden volt összejövetel. Rendszeres 
előadások, megbeszélések voltak a tervekről, programokról.
1949. -ben TTE megszűnik gyűjtő egyesületnek lenni. Tagjai egyre inkább az 
alakuló kisebb szakosztályokba lépnek át, amelyek közelebb állnak 
szakmájukhoz, foglalkozásukhoz. Tehát megindulnak a szakmai alapon 
szerveződő természetbarát szakosztályok megalakulása.
1950. ebben az évben szűnt meg a TTE pécsi csoportja. 7330/1946. ME sz. 
rendelet alapján e tárgyban jelzett egyesület nyilvántartásából való törlését 
rendelem el, mert az egyesület 1950. november 5.-én beolvadt a Pécsi 
Magasépítési Nemzeti Vállalat Sportegyesületébe.
Kelt Budapesten 1950. november 27.-én. Aláírás Dinda Oszkár 
osztályvezető. A határozat megtalálható a Pécsi Levéltárban is.
Meghalt 78-éves korában Wolf József a pécsi természetbarátok örökös 
díszelnöke. Megalakult a Lendület Természetjáró Szakosztály és a Pécsi 
törekvés Természetjáró Szakosztály.
Megalakult a TTE helyett a Baranya Megyei Természetjáró Társadalmi 
Szövetség. Elnöke: Muskát Ede, titkára: Papp István lett. Ebben az időben a 
tájékozódási versenyzés került előtérbe a természetjárással, túrázással 
Szemben. Az első megyei bajnokság a Keleti Mecsekben a Zengő 
közelében lévő Büdös-kút környékén került megrendezésre. Komoly gondot 
fordítottak a versenybíró és a versenyző képzésre.
1951 -ben befejeződött a Fehérkúti menedékház építése. Megalakult a Pécsi 
Spartacus Természetjáró Szakosztálya elnöke Muskát Ede lett. A Vörös 
Meteor természetjáróihoz csatlakoztak a TTE volt tagjai közül a legtöbben. A 
szakosztály titkára Karádi Károly lett.

Lendület Természetjáró Szakosztály elnöke Dr. Oppe Sándor nevéhez 
fűződik a megye tájékozódási túraversenyzésének, versenyrendezésének 
kezdete, őskora, elindítása. Börgyári Torna Club Természetjáró Szakosztály 
vezetöje Mischl Lajos és Tillman Ferenc. A Vasas Elektromos 
Természetjáró Szakosztályának vezetője Lévai János. Megalakult a Pécsi 
Vasutas Sport Klub természetjáró szakosztálya.
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1952- ben az új menedékháznál Fehérkúton terepverseny volt. A versenyek 
főrendezője Dr. Oppe Sándor és Dr. Angyal Tibor voltak. A versenytérképek 
1:50000 és 1:75000 méretarányúak voltak és fotómásolatok. Ekkor 
turistaházként működött a Püspökszentlászlói kastély, a ház gondnoka 
Tátrai Béla volt.
1953- ban a Lendület Természetjáró Szakosztálya megalapította a “Béke” 
vándordíjas tájékozódási versenyt.
Az Előre Természetjáró Szakosztály “Csermely Vilmos emlékversenyt" 
indított az első versenyt július 19-én rendezték. A Vasas Elektromos 
Természetjáró Szakosztálya elindította a “Wolf József emlékversenyt”. A 
Vörös Meteor Természetjáró Szakosztály útjára indította a “Meteor Kupát”- 
Érdemes megjegyezni, hogy a Csermely Vilmos emlékverseny, és a Meteor 
Kupa ma is megrendezett verseny, a városban.
1954. -ben Bástya néven egyesült a Lendület a közalkalmazottak Petőfi, és a 
pedagógusok Fáklya sportköre.
1955. -ben az Istenkúti-menedékház volt a természetjárók összejöveteleinek 
helyszíne. A gondnok Kis Halas Andrásné, megfelelő körülményeket 
biztosított számunkra.
1956. november 22-én a Városi Testnevelési Bizottság mellett létrehozták a 
Mecsek vidéki Turisták Ideiglenes Intéző Bizottságát. December 31.-vel a 
csoportegyesületeket irányító és felügyelő szervezet az Országos 
Testnevelési és Sport Bizottság megszűnt. A szakosztályok a 
szakszervezeti irányításból átkerültek a Művelődési Minisztérium irányítása 
alá. Területi, tanácsi felügyeletben a Magyar Turista Szövetség Intéző 
Bizottsága által szervezett egyesületek, szakosztályok működtek a 
városban. A politikai események ellenére a hagyományos túrákat és 
versenyeket megrendezték.
1957. március 8.-án a város természetjáró szakosztályai megalakították a 
Mecseki Turista Egyesület (MTE) amely a Magyar Turista Szövetség 
tagszervezete volt. Vezetője Dr. Oppe Sándor, főtitkára Karádi Károly lett. A 
megyei Természetbarát Társadalmi Szövetség megalakítására Ideiglenes 
Intéző Bizottságot hoztak létre. A megbízott elnök Muskát Ede, titkára 
Karádi Károly lett. Rendszeres klubnapot tartottak a Dériné utcában.
Egyes szakosztályok megszűntek az állami támogatás hiánya miatt (Petőfi, 
Építők).
A Dunántúli Napló május 17-i számában olvashatjuk: a PVSK turista 
szakosztályának versenycsapat a bekerült az országos bajnokságba.
1958. -ban megalakult (újjáalakult) a Baranya Megyei és Pécs Városi 
Természetbarát Albizottság.
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A megyei elnök Muskát Ede titkára: Karádi Károly. Országos Találkozót 
szerveztek a Dömörkapui menedékházban 350 fő részvételével. Ezen 17 
város csapatai vettek részt.
1959.-ben  megjelent a “Mecsek kalauz” Dr. Oppe Sándor szerkesztésében. 
Ebben az évben megalakultak a középiskolákban az ifjúsági természetjáró 
szakosztályok.
A Béke vándordíjas tájékozódási verseny folytatásaként új néven elindították 
a Mecsek Kupa tájékozódási versenyt. Az alapítás január 4.-én történt. A 
versenybizottság első elnöke Muskát Ede volt.
1960- ban Somogy Megyei Természetbarát Szövetséggel karöltve 
megtervezésre és lefestésre került a “Mecseki kék jelzés”.
1961- ben a Dunántúli Napló február 25-i száma hírül adja, hogy a PVSK 
fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte. Új tájékozódási verseny indult 
Komló Kupa néven, a Komlói Bányász Természetjáró Szakosztálya 
rendezésében. A Nagy Lajos Gimnázium fiú csapata az Országos 
Csapatbajnokságon bronzérmet szerzett. Az Orvos Egészségügy SK női 
csapata nyerte a megyei bajnokságot. Minden szakosztály rendszeresen 
vezetett túrákat a Mecsek különböző részeire.
1962- ben a Vasas Elektromos turistái a megye csaknem valamennyi 
szakosztályának segítségével létrehozták a Köves-tetői turistaházat. 
Október 29-én volt a megyei szövetség újjáalakulása, amelyet a Perczel 
utcai helyiségben tartottak. A Dunántúli Napló december 6-i számban arról 
tudósít, hogy a Természetbarát Szövetség november 7-én rendezte meg az 
év utolsó tájékozódási versenyét a Dömörkapui menedékháznál.
1963- tól állami irányítás alá került a természetjárás is. A Baranya megyei 
Tanács Testnevelési és Sporthivatala biztosította a működéshez szükséges 
tárgyi és anyagi feltételeket. A szakmai irányítás továbbra is a Baranya 
Megyei Természetbarát Szövetség feladata maradt, június 30-ig meg kellett 
alakítani az önálló sportköröket. Ekkor 9 felnőtt szakosztály működött. A 
Réka vadászház, kulcsosház lett október 12.-én volt az avatás. Kezelője az 
Orvos Eü SK. lett. A Dunántúli Napló április 7.-i számából: 700 
természetjáró a Mecsek Kupán címmel hosszú cikket közöl a megye 
természetjárásáról.
1964- től 12 ifjúsági szakosztály működött a városban, megyében. 
Társadalmi Erdei Szolgálat szervezését kezdte meg a szövetség. Ifjúsági 
túravezető és térképolvasói tanfolyamot szerveztek. Természetbarát Klubot 
indított útjára a szövetség. Június 24.-én volt a PVSK tájékozódási 
Versenyzőinek első külföldi szereplése a Szlovák Kupán. Ezekben az 
években folyamatos szakmai munka folyt a természetjárásban.
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Rendszeres kirándulásokat, városismereti versenyeket, tájékozódási 
versenyeket szerveztek a szakosztályok.
1965- ben az év kiemelkedő eredménye volt, hogy Ijjász István a PVSK 
tájékozódási versenyzője felnőtt válogatott kerettagja lett. Göbölös István 
bekerült az utánpótlás válogatott keretbe Medovarszky Judit és Novgauer 
Márta ifjúsági válogatott kerettagok lettek. Április 4-én csillagtúrát szerveztek 
Fehérkútra. A megyei turista találkozót Köves-tetőn tartották május 29-30- 
án.
1966- ban elindították a Mecsek Turistája jelvényszerző túramozgalmat. 
Olyan sikeres volt, hogy az első évben több százan teljesítették. A megyei 
természetbarát találkozót Sikondán tartották május 28-29-én.
1967- ben a taglétszám (megyében) elérte a 2000 főt. A szakosztályok 
száma 37 volt, ebből 17 középiskolai. Újabb túramozgalmak indultak: 
Baranyai várak, Kincses Baranya címmel. Dr. Angyal Tibor és Medovarszky 
László aranyjelvényes túravezetöi minősítést kapott az országos 
szövetségtől. A Dunántúli Napló október 29-i számában: A természetjárás 
címmel jelent meg írás.
1968. június 20-30-ig Abaligeten Nemzetközi Eszperantista Természetbarát 
Találkozót tartottak, amelyre 9 országból kilencven vendég érkezett. Útjára 
indult a leghosszabb távú (150 km) jelvényszerző túramozgalom a Dél- 
Dunántúli Kék Túra néven. Teljesítésével bejárhatók Somogy - Tolna - 
Baranya megye legszebb tájai.
1969- ben megrendezésre került a II. Nemzetközi Eszperantista 
Természetbarát Találkozó Abaligeten július 14-24-ig. Megyei természetbarát 
találkozó volt július 14-15-én Abaligeten.
1970- ben országosan és a megyében is kivált a Természetbarát 
Szövetségből és önálló lett a Baranya megyei Tájfutó Szövetség. Ez azt 
jelentette, hogy a természetjárásban visszatértek a régi bontott távú 
tájékozódási túrversenyek rendezéséhez. Amelynek ismét nagy sikere lett, 
egyre többen indultak ezeken a versenyeken. A Vörös Meteor 
Természetjáró Szakosztálya létrehozott egy magashegyi túrázó csoportot 
Több sikeres túrát szerveztek, eljutottak a Kárpátokba, a Magas Tátrába, a 
Pirin és a Rila hegységekbe is.
1971. februárban bronzjelvényes túravezető tanfolyamon több mint 20 fő 
vett részt. Június 26-27.-én a Pécsi Spartacus SC emléktúrát szervezett a 
Büdös-kúti turistaházhoz. A programban vetélkedő, közös ebéd és tábortűz 
szerepelt.
1972-ben megalakult a Mecseki Intézőbizottságon belül a Természetbarát 
Szakbizottság. Vezetője: Karádi Károly.
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Ebben az évben kezdődött a kulcsosházak kialakítása. Átadásra került a 
Püspökszentlászlói, Zobák pusztai, Bánosi kulcsosház.
1973-ban ünnepelte a magyar természetjárás megalakulásának 100 éves 
évfordulóját. Pécsett rendezték meg a Dunántúli megyék természetbarát 
vezetőinek találkozóját első ízben. Ekkor helyezték el a Misina tetőn TV 
torony kilátó szintjének falán az évforduló emléktábláját és a régi Kiss József 
kilátó kijárata feletti feliratot. A Zengő csúcsán elhelyezték az építendő kilátó 
alapkövét november 7.-én. Új útjelző táblák kerültek kihelyezésre a 
Mecseken.
1974. február 16.-án személyi változás történt a szövetség vezetésében: 
Elnök Karádi Károly, főtitkár Dr. Gundrum Károly lett, a titkári teendőket 
Karádi Károlyné látta el. Két újabb kulcsosház megnyitására került sor. 
Vörösfenyő és a Terecsepusztai kulcsosház nyitotta meg kapuit a 
természetjárók előtt.
1975- ben Zipernovszky Szakközépiskola természetjáró diákjai Medovarszky 
László vezetésével felépítették a Zipernovszky-forrást Orfűn. Elkészült a 
Turista forrás az orfűi strand bejáratánál, amelyet Csokonay Sándor és 
lelkes csapata épített.
1976- ban 49 szakosztályban 2418 szervezett természetjáró sportolt. 
Március 21 .-én országos nyílt túra volt a Mecseken. A Magyar Televízió és a 
Turista magazin is részt vett a szervezésben. Megrendezték az első Pécsi tó 
Kupa tájékozódási túraversenyt Mecsekrákoson szeptember 19.-én.
1977- ben kulcsosház került avatásra Kisújbányán és Sasréten a régi iskola 
épületében. Beindult a szülök-gyerekek nyílt túra sorozata a családi 
kirándulások elősegítésére. Útjára indult havi rendszerességgel működő 
Túravezetők Klubja, színes, változatos programokkal. Dr. Gundrum Károly 
lemondása miatt Karádi Károlyné lett a főtitkár. Ebben az évben volt a 
Búzás Endre által tervezett Cigány-hegyi kilátó avatása.
1979- ben megjelent a “Mecsek és környéke” útikalauz Dr. Oppe Sándor és 
Karádi Károly szerkesztésében. A helyi sajtó rendszeresen tudósított a 
természetbarát eseményekről. Június 27-29-ig Természetbarát Találkozót 
tartottak Vágott-pusztán. A találkozón részt vettek Tolna és Somogy megye 
természetbarátai is.
1980- ban megalakult a Városi Természetbarát Szövetség. Elnök Gida Tibor, 
titkár Dr. Gundrum Károly. Rövid időn belül bebizonyosodott, hogy 
létrehozásának nincs gyakorlati haszna, így rövidesen megszűnt működése. 
Nincs szükség két szövetségre, mert a szakosztályok nagy része amúgy is 
Pécsett található. Csak Komlón, Mázaszászváron, Siklóson és Szigetváron 
működött szakosztály Pécsen kívül.
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Megyei természetbarát találkozót tartottak Sas-réten a Tolna és Somogy 
megyei természetjárókkal együtt. 30 fő végzett túravezetöi tanfolyamon.
1981- ben került először megrendezésre a “Mecsek 50" teljesítménytúra, 
amelyen 352 fő vett részt. Visszakerült a természetbarátok kezelésébe a 
Fehérkúti-kulcsosház. 17 fő végzett túravezetöi tanfolyamon. Kisújbányán 
került megrendezésre a megyei természetbarát találkozó.
1982- ben a Szövetség a Váradi A. u. 15-be költözött. A megyében 29 felnőtt 
szakosztály és 28 ifjúsági szakosztály működött összesen 2401 fővel.
1983- ban Orfűn a volt iskola épületében új kulcsosház került kialakításra- 
Sas-réten megszűnt a kulcsosház, helyette Terencseny-pusztán létesült egy 
a volt erdészházban. Szabáson magántulajdonú kulcsosház kezdte meg 
működését.
A Magyar Természetbarát Szövetség Elnöksége által első ízben 
adományozott “A természetjárás fejlesztéséért” emlékplakettet a Baranya 
Megyei Természetbarát Szövetség kapta a végzett munka elismeréseként. 
A „Mecsek 50” teljesítménytúrán 340 fő indult.
1984- ben mintegy 25%-al emelkedett a szervezett természetjárók száma, 
így meghaladta a 4500 főt. Új szakosztályok alakultak a Bártfa utcai 
iskolában, a Tudományegyetem Közgazdasági karán. Több országos 
természetbarát találkozó volt Pécsett Vasas, Postás, ÉDOSZ.
1985- ben kiemelkedő létszám vett részt a “Kirándul a család” 
túramozgalomban. Az iskolai természetjárás aktivitása kimagasló volt ebben 
az évben. Soha nem látott létszámmal vettek részt a különböző túrákon a 
diákok. Az Olimpiai Ötpróba gyalogtúrájának 1802 fő résztvevője volt.
1986. évben meghaladta a 6000 főt a megye szervezett természetjárók 
létszáma, ezzel a megyék között létszámával első lett az országban. A 
Gyalogtúrázók Országos Találkozója Orfűn került megrendezésre augusztus 
20-24 között. Több mint 2000 fő vett részt a szervezett programokon.
1987- ben megalakult a Baranya Megyei Természetbarát Bizottság. Elnök: 
Karádi Károly, elnökhelyettes: Göbölös István, főtitkár Karádi Károlyné. Az 
önálló jogi személyiségű szervezetté alakult a Magyar Természetbarát 
Szövetség, beválasztották az elnökségbe Karádi Károlyt.
1988- ban Pécsett tartotta országos találkozóját a Társadalmi Erdei Szolgálat 
és konferenciáját a Nemzetközi Dunatúra Bizottság. Új kulcsosház került a 
természetjárók kezébe a „Zsivánovics villa". A romos állapotú házat nagy 
munkával Vámos Mihály vezetésével tették lakhatóvá társadalmi munkával 
Karádi Károlyné főtitkár lemondott funkciójáról helyére Dudák Ilonát 
választották meg.
1989. évtől a Dél-Dunántúli Kék Túrát átkeresztelték Rockenbauer Pál Dé* 
Dunántúli Kék Túrára.
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Három új szakosztály jött létre: Hargita, Bicsérd, és a Görcsöny. Felújításra 
került a megyén áthaladó kéktúra útjelzéseinek felújítása 85 km hosszan.
1990- ben Karádi Károly lemondott elnöki funkciójáról. Elnöknek a közgyűlés 
Göbölös Istvánt választották. Dél -Dunántúli Piros Túra névvel új 
jelvényszerző túra indult, ekkor felújításra kerültek az útvonal jelzései. 50 fö 
diák vett részt Baranyából az Országos Diák Találkozón. Először került 
megrendezésre a Tavaszi Kupa tájékozódási túraverseny.
1991- ben ünnepelték Baranya Megye természetjárásának 100 éves 
jubileumát. Megjelent a „Baranya Megye Természetjárásának 100 éve 1891- 
1991” című könyv, Karádi Károlyné és Göbölös István szerkesztésében. 
Kiállítás nyílt régi relikviákból a Kardos uti-kulcsosházban.
Az ünnepi megemlékezésen a belföldi társszervezetek mellett részvettek a 
külföldiek is. A résztvevők díszes emléklapot kaptak.
1992- ben új szakosztályok alakultak Borotán, Mindszentgodisán, megalakult 
az Arany-Horda. Természetjáró Egyesület külföldi társszervezetek 
küldöttségeit fogadta Kolozsvárról, Gráz-ból. 27 fős baranyai küldöttség 
utazott Grazba. Új turistaút készült a Jakab-hegy déli oldalában „Panoráma 
út” néven társadalmi munkában, ennek hossza 6,6 km. Túrakerékpáros 
csoport alakult Pécsett Dr. Novotny Iván vezetésével.
1993. február 17.-én tartott közgyűlésen Göbölös István lemondott elnöki 
funkciójáról. A közgyűlés Baronek Jenőt választotta meg elnöknek. Április 
30. -án újjáalakult a nagy múltú Mecsek Egyesület 10 fővel. Elnök 
Somogyvári Imre, titkár Kovács Szabó János. Ettől az évtől kezdődően 
rendszeresen megjeleni a Mecsek Híradó A/5-ös formátumban. Felbachí 
természetjárók jártak Pécsett, és viszonzásul baranyai természetjárók tettek 
látogatást Felbachba. Nagy érdeklődés mutatkozott a tájékozódási 
túraverseny iránt, egyre többen érkeztek résztvevők az ország minden 
részéről. Áprilisban az Önkormányzat visszavette az órfűi Négyfenyő 
kulcsosházat. Koszonya-tetön új kulcsosház kezdte meg működését.
1994. május 28-30. Országos Hegymászó Találkozó volt a Jakab-hegyen. A 
Természetjáró Gyerekek és a Diákok Országos Találkozóját rendezték 
Orfün a Sporttáborban, táborvezető Strasser Péter és Hardi András voltak. 
A kétszer egyhetes találkozón 700 fiatal vett részt. Három fős baranyai 
küldöttség vett részt az Erdélyi Kárpát Egyesület vándorgyűlésén 
Sepsibükkszádon. Dudák Ilona titkár lemondott tisztségéről. Augusztusban 
50 fős francia természetjáró küldöttség tartózkodott Pécsett négy napig. 
■■Mecsek forrásai” címmel új jelvényszerző túramozgalom indult.
1995. január 14.-én megalakult a Baranya Megyei Természetbarát 
Szövetség. Elnök Baronek Jenő, elnökhelyettes Strasser Péter, titkár Dr. 
Lakatosné Novotny Sarolta.

163



Megalakult a Pécs Városi Természetbarát Szövetség. Elnök: Strasser Péter. 
Január 21.-én került először megrendezésre a Téli Mecsek 30 
teljesítménytúra. Megalakult januárban a Dél -Dunántúli Természet és 
Környezetvédők Szövetsége. Elnök: Dr. Szűcs József, alelnök Baronek 
Jenő. Megalakult a szivárvány Gyerekházban a Hétpróbás természetjáró 
csoport és a Bodai Természetbarát Klub.
Megjelent a „Mecsek természetjáró kalauza" március 25.-én, szerkesztette 
Baronek Jenő. Megrendezésre került az első Mecsek 90 teljesítménytúra. 
Baranya megyei természetjárók jártak Franciaországban a francia 
természetbarátok meghívására augusztus 4-16-ig. Újjá alakult a Dél-Zselic 
Természetbarát Klub, elnök Balogh István.
Első alkalommal került megrendezésre a „Mecsek 1800” teljesítménytúra. 
Szeptember 22.-én volt az alapkő letétele az új Tubes kilátónak. Első 
alkalommal került megrendezésre a Papi Pipa teljesítménytúra. „Mecsek 
csúcsai és kilátói” jelvényszerző túramozgalom indult. „Baranya legszebb 
templomai" jelvényszerző túramozgalom indult.
1996-ban újra indult a „Dél -Zselic Turistája" túramozgalom. Megalakult a 
Mecseki Erdészeti RT. Túraszakosztálya. Megjelent Baronek Jenő ,A 
baranyai szervezett turistaság, természetjárás és a magyar szervezett 
turistaság, természetjárás eseményeinek kronológiája 1891-1995" című 
könyve. Megalakult: A Felhőtlenek” szakosztály, Dr. Koncz Eszter 
vezetésével. Erdötakarítás a „Föld napján” a Mecseken 267 fő vett részt. 
Beválasztották a Magyar Természetbarát Szövetség Elnökségébe Baronek 
Jenőt. Plaszauer István rajzos kedvű sporttársunk karikatúrát készít a 
baranyai természetbarátokról, amelyet rendszeresen közöl a Mecsek 
Híradó. 30 éves jubileumát ünnepelte a PTTE. A Mecsek hegység 
legnagyobb patakos barlangrendszerét fedezték fel a barlangászok, a 100 m 
mély Spirál nyelőt. Felújításra került a Pálos-kút és a Bükkös forrás. 
November 10.-én felavatták Pécs első kerékpárútját. Geológiai tanösvény 
készült el a Keleti-Mecsekben a Várvölgyben. A Szövetség a Megye u. 21- 
böl a Rákóczi út 34-be költözött a Megyeházára. Megjelent a Mecsek Híradó 
50. jubileumi száma. A szövetség lapját Strasser Péter szerkeszti, minden 
lényeges eseményről tájékoztatja a tagságot a havonta megjelenő híradó. 
Madarak és Fák Napja május 10.-én a Szövetség a Duna-Dráva NP 
Igazgatóságával közösen túrát szervezett általános iskolások részére.
1997. A Magyar Természetbarát Szövetség Elnöksége Pécsett tartotta 
ülését június 6-8-ig a Vándorsport kulcsosházban. Villamosipari Országos 
Természetbarát Találkozót Pécsett rendezték július 11-13-ig. Megjelent 
Baronek Jenő
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»A Mecsek hegység forrásainak, turista emlékeinek és érdekességeinek 
képes gyűjteménye" című könyve. Új turistatérkép jelent meg a Mecsekről, 
amelynek helyesbítését, aktualizálását a természetjárók végezték. Új forrás 
épült a Keleti-Mecsekben „Völgységi patak Csengő forrása” néven, Solymár 
Imre emléktáblájával. Tasnádi János és csapata építette. 25 éves a 
püspökszentlászlói Bazsarózsa kulcsosház.
1998. január 22-én önálló jogi személyiségű társadalmi szervezetté alakult a 
Baranya Megyei Természetbarát Szövetség. Geológiai tanösvény készült el 
a Jakab-hegyen. Június 24-26 között került megrendezésre a három 
megyés természetbarát találkozó Pusztabányán. A Szövetség június 9-én a 
János u. 22-be költözött, a hivatalos szövetségi nap továbbra is kedd 
maradt. Madarak és Fák Napja május 9.-én került megrendezésre az 
általános iskolások részére, szervezője Strasser Péter.
A Baranya Megyei Bíróság 1998. június 29,-i hatállyal a Baranya Megyei 
Természetbarát Szövetséget és a Pécs Városi Természetbarát Szövetséget 
közhasznú szervezetté nyilvánította.
Megjelent Baronek Jenő által írt és szerkesztett: Püspökszentlászló. Az 
arborétum és a Zengő című könyvecske. Felújításra került a Darázskút- 
forrás. Megjelent a Mecsek Egyesület évkönyve 1993-1997. évekről, 
szerkesztette Baronek Jenő.
1999-ben felújításra kerültek a források a Keleti-Mecsekben lévő Farkas
árokban: Jágerok kútja, Kalán Miska-kútja, Vadvirág-forrás, Lendület-forrás. 
Felújítást Tasnádi János végezte. Új tanösvény Abaliget térségében. 
Megjelent: Baronek Jenő: A Villányi-hegység természetjáró kalauza. 
Regionális Természetbarát Találkozó Majláth-pusztán július 23-25. 
Felújításra került a Nyáras-forrás a Nyugati-Mecsekben. Új tanösvény 
készült el a Dömörkapu és a Kisrét között a Mecseki Erdészeti Rt. 
kivitelezésében. Megjelent a Mecsek Egyesület évkönyve 1998-as évről, 
szerkesztette Baronek Jenő.
2000. év legnagyobb természetbarát eseménye a Gyalogos Természetjárók 
Mii. Országos Találkozója és a Turista Dalosok I. Országos Találkozója 
örfün június 9-12-ig a Sporttáborban. A találkozón az ország minden 
részéből és Erdélyből érkeztek résztvevők. 1367 fő vett részt a találkozón. 
Az Országos találkozó keretében került megrendezésre egy alkalommal a 
Szent Jakab teljesítménytúra, nagy sikerrel. Emlékkő őrzi a találkozó 
Megrendezését az Orfűi Sporttáborban. Megjelent a Jakab-hegy és 
környéke természetjáró kalauz című könyvecske, Baronek Jenő 
szerkesztésében.
Megjelent a Mecsek Egyesület évkönyve az 1999-es évről, szerkesztette 
Baronek Jenő.
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Új helyre költözött a Szövetség az Apáca u. 2/1-be. Augusztus 22.-én 
megalakult a Dél-Dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség; Baranya, 
Somogy, Tolna megyei természetbarát szövetségek összefogásából, elnöke 
Baronek Jenő, társelnökei Kis Gali János, Dománszky Zoltán, titkár Börcsök 
György, régióközpont Pécs. Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 
rendezte Bicsérden augusztus 25-27-ig a Dunántúli Természetbarát Vezetők 
Találkozóját. Felújításra került az Almás-forrás a Dél-Zselicben Baumann 
József szakértelmével. Új forrás épült a orfűi Büdös-kúton. Elkészült a 
János-kilátó a Tubesen, október 19.-én felkerült a tető a toronyra, a kilátó 
felépítése Kovács Szabó János érdeme, évekig tartó munkája. Megjelent 
Baronek Jenő: a Tettye park és környéke. A park növényei című könyv.
2001. év április 30.-án 110 éve, hogy Baranya megyében a Mecsek 
Egyesület megalakulásával elindult a szervezett természetjárás. Azóta 
vannak jelzett turistautak a Mecseken. A város lakói és más turistákis 
használhatják azokat a létesítményeket, amelyekkel „be van rendezve” a 
Mecsek.
Kilátók, menedékházak, források, turistapihenők, tanösvények készültek, 
mindez azért, hogy jobban élvezhessék a természet szerelmesei a hegyet, 
az erdőt, a növényeket, figyelhessék az állatok viselkedését. Ezeket az 
embereket régen turistáknak ma természetjáróknak, természetbarátoknak 
hívják.
A Mecsek Egyesület közgyűlése március 28-án új vezetőséget választott, 
elnök Somosi László, titkár Bóday Miklós lett.

Tisztelt Olvasó!

Nehéz 110 év történetét egy dolgozatban leírni. Sok fontos történeti 
esemény kimaradt, mert valahol korlátot kellett szabni a terjedelemnek. A 
leírtak kivonata egy 180 oldalas feldolgozásnak, amely a hagyományos 
kronológiai formájában készült.
Néhány fontos dolog még a megye természetjárásának történetéhez.
A természetjárás egy önkéntesen szerveződött szabadidő sport, amely 
fontos tényezője a megye, a város kultúrtörténetének.
A természetjárás nem csak sport, hanem együtt jár közösségi szervezetek 
létrehozásával, amelyek munkájában, programjain bárki részt vehet.
Úgy gondolom, hogy olyan maradandó alkotások születtek a 110 év alatt és 
születnek a mai napig, ami meghatározza a városba látogató idegenek 
szerzett jó és szép emlékeit.
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Fontos leírni, hogy a Mecseken 687 km, a Tenkes-hegyen 70 km és a 
Baranyához tartozó Dél-Zselicben 120 km jelzett turista úthálózat van 
„képíve”. Ennek az „építése” és rendben tartása a megye természetjáróinak 
önként vállalt kötelessége. Mindezt társadalmi munkában, saját 
szabadidőben végzik.
A város lakosai számára minden program nyilvános, azon bárki részt vehet. 
Minden hét végén nyílt túrák kerülnek megrendezésre, hosszabb-rövidebb 
távokon, a Mecsek minden szépségét, részét megmutatva.
A jelvényszerző túramozgalmak, a városismereti versenyek, 
teljesítménytúrák, találkozók, túraversenyek rendezése, szervezése nagy 
feladatot jelent annak a lelkes gárdának, aki ezt lelkesedésből és a 
természetjárás szeretetéért teszi.
A Mecsek kulcsosházai, forrásai, növényei, geológiai adottságai határtalan 
lehetőséget biztosítanak azoknak, akik azért járják a hegyet, hogy mindezt 
megismerjék. A természet szeretete egy életformát jelent. Aki azt az 
életformát megismerte, többé nem tud elszakadni tőle.

Egyesületek, szakosztályok természetjárói összefogva munkálkodnak azon, 
hogy ez a csodálatos természet, amelynek az ember is része, de szolgálja is 
az embert.
Az elmúlt 110 év arra kötelezi a megye természetjáróit, hogy a nagy múltú 
természetjáró hagyományokat ápolva az új helyzethez igazodva használja ki 
azt a természeti adottságot, amit a MECSEK és a megye más hegységei 
nyújtanak, és mindezt közkincsé tegye.

Fedett menedék.
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Természetjáró Osztály 2001. évi munkája

Összeállította: Baumann József

A
 Természetjáró osztály a munkatervének megfelelően végezte munkáját A
Baranya Megyei Természetbarát Szövetséggel közösen rendeztük meg 
túráinkat. A Mecsek Egyesület túravezetöi tizennégy túrát vezettek, melyen 

278 fo vett részt. Túravezetöink külön felkérésre további húsz túrát vezettek 
iskoláknak, intézmények dolgozóinak valamint a Mecseket felkereső csoportoknak- 
Ezeken a túrákon is közel háromszázan vettek részt. A szomszédos országok 
hegyeiben is megálltak helyüket felkészült vezetőink. A meghirdetett túrákon a 
részvételi arányt nagymértékben befolyásolja az időjárás. A túrák során ismertettük 
a látható természeti és építészeti érdekességeket. Felhívtuk a figyelmet a természet 
megóvásának fontosságára.
A Természetjáró osztály természetvédő feladatát is teljesítette. Óvtuk és védtük a 
Mecsek értékeit, forrásokat tisztítottunk, és újítottunk fel, panteont építettünk a 
mecseki turistáknak és kökeresztet állítottunk helyre. A Herma - hegyi ház tetejét 
felújítottuk pályázati pénzből.
A VI. Cserkészkerülettel együttműködési szerződést kötöttünk ami százhetven 
fiatalt von be a természet megóvásába, és a turista létesítmények karbantartásába. 
Rendszeresen tisztítják a Mecsek kiépített forrásait mérik vízhozamukat és 
hőmérsékletét.
A Pécs város vezetésével kötött együtt működési szerződés elősegíti a mecseki 
emlékhelyek, pihenők, folyamatos felújítását.
Tovább kell folytatni propaganda tevékenységünket és minél több embert kell 
megnyerni a Mecsek védelméért.
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-Elvégzett környezetvédelmi munkáink 2001 .októberéig:

Ordas - tanya tető felújítása 4 fö 110 óra
Szigriszt - kereszt javítása 1 fö 20 óra
Tubesi tüzrakó építése 1 fö 20 óra
Szemét elszállítások /Büdös - kút / 1 fö 6 óra
Szemét elszállítás / emlékhelyek / 1 fö 10 óra
Büdös - kút szemét elszállítás 1 fö 10 óra
Pipás - forrás felújítása 14 fő 112 óra
Évi - Jenci forrás építése 3 fö 72 óra
Panteon építése 14 fö 50 óra
Zselici források foglalása 1 fö 32 óra
Tubesi kilátó ügyintézése 1 fö 100 óra
Forráskarbantartás 2 fö 25 óra
Bikkfa - forrás felújítása 2 fö 8 óra
Összesen: 46 fö 575 óra

A munkák elvégzésében résztvettek: Balikó Miklós, Baronek Jenő, Baumann 
József, Baumann Józsefné, Dománszky László, Juhász Kornél, Kollás Tamás, 
Kriston Barnabás, Kovács Szabó János, Kovács Lajos, Nagy Gábor, Tasnádi János, 
Mecseki Erdészeti Rt., Arany Horda Természetjáró Egyesület.

A beszámoló nem a teljesség igényével készült mivel sok elvégzett munka nem 
került lejegyzésre, vagy szerénységből vagy az adminisztráció hiányából eredően. 
Mindenkinek köszönjük az elvégzett munkát!
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A Mecsek Egyesület Barlangkutató Osztály 
beszámolója

a 2001. egyesületi évben végzett munkáról

Összeállították:

Barta Károly kutatási programvezető (MEBO) 
Gila Csaba kutatási munkatárs (MEBO) 
Raisz Péter kutatási munkatárs (MEBO) 

Tárnái Tamás osztályelnök (MEBO) 
Kurunczi Edina (MEBO)

A\ Mecsek Egyesület Barlangkutató Osztály (továbbiakban MEBO) 
 tárgyévet taglaló beszámolója a 2001. január 1-től 2001. október 30-ig 

terjedő időszakot öleli fel. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy 
október végén befejeztük tevékenységünket, sőt, a november és a 
december hónapok alatt, az egész évet jellemző intenzitással folytattuk 
programjainkat. Annak érdekében azonban, hogy az évkönyv időben 
megjelenhessen, a Mecsek Egyesület (továbbiakban ME) Választmányának 
döntése értelmében, október 31-ig le kellett adnunk az éves beszámolónkat- 
A novemberi és a decemberi munkánkról így a következő évkönyvben 
fogunk majd számot adni.

1. Be vezetés
A MEBO szervezetében, akárcsak a ME vezetésében jelentős változások 
történtek 2001. folyamán. A ME Tisztújító Közgyűlésén felállított új 
Választmány a május 23-i ülésén Tarnai Tamást választotta meg a MEBO 
elnökének.
Májustól rengeteg egyeztetés, munkamegbeszélés, valamint kemény 
munkavégzés folyt, hogy a MEBO érdekeltségi körébe tartozó kérdésekben 
- sok tekintetben egyesületi szinten is - előrelépés történhessen. Ezek 
közül a legfontosabbak a „Mecsek Háza”, a dél-magyarországi, vagy dél
dunántúli területi mentőegység felállítása, illetve a belső ügyviteli munka 
hatékonyabbá tétele érdekében tett erőfeszítéseink voltak.
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E tevékenységekről itt most helyhiány miatt nem áll módunkban részletes 
tájékoztatást adni, ám a későbbiek folyamán ezekről is beszámolunk majd. 
Ami a fő profilunkat illeti, a MEBO 2001. évi kutatásait a már megszokott, 
hatékony munka folytatása, a sikeres barlangi feltárások, és a Mecsekben 
kutató többi egyesülettel való szoros együttműködés jellemezte. A MEBO 
2001. évi tevékenysége két kutatási terület illetve objektum köré 
összpontosult:

1. A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesülettel karöltve - immár 7 
éves hagyományt folytatva - nagy erőkkel kutattuk a Szuadó-völgy 
víznyelői mögött húzódó barlangokat.

2. A Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesülettel és a Szegedi 
Karszt- és Barlangkutató Egyesülettel közösen, sikeres 
vízszintsüllyesztéses feltárást hajtottunk végre a Mészégető
források barlangjában.

A Szuadó-völgyi barlangok (Szuadó- és Trió-barlang) feltárása továbbra is a 
hétvégi és az egyhetes kutatóalkalmak és a hagyományos kéthetes nyári 
tábor keretein belül folyt, a Vízfö-barlangrendszerbe való bejutás 
reményében.
A Mészégető-források barlangjában végzett munka a nyári kutatótábor első 
hetében zajlott le - tehát egyetlen alkalomra összpontosítva - de az 
előzetes szervezési feladatok (humán kapacitás megteremtése, megfelelő 
mennyiségű szivattyúk, ventillátorok, tömlők stb. összeszervezése) az egész 
első félév folyamán komolyan igénybe vették a szervezők munkaerejét és 
idejét.
2. Kutatási alkalmak
A 2001. évi kutatásaink konkrét tevékenységét az alábbiakban, táborok 
szerint kronologikus sorrendben foglaljuk össze.
2.1. Februári kutatóhétvége (2001. február 1-4.)
Résztvevők: Halász András, Govrik Ákos, Gila Csaba, Kopasz Ildikó, 
Kopasz Imre, Lakatos Tamás, Nédli Attila, Nédli Imre, Nédli Zsuzsanna, 
Tóth István, Tóth Iván, Tóth Virág
A tábor során a Szuadó-barlang szifonban záródó végpontját bontottuk. Kézi 
eszközökkel illetve akkumulátoros fúrógépek segítségével a fötét 
omlasztottuk, hogy minél nagyobb teret nyerjünk az előrejutáshoz.
Sikerült a szifon előtt kb. 2 méterrel akkora fülkét készítenünk, ahol ülve 
tudjuk a fejtést folytatni. A kibontott anyagot jórészt a Nagy-aknába 
depóztuk, a nem vödrözhetö nagyságú köveket pedig az ácsolt akna aljában 
halmoztuk fel. A szifon átúszásával próbálkozott Tóth István, de a járat 
ehhez még mindig igen szűknek bizonyult.
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Viszont megerősítette Barta Károly korábbi észlelését, miszerint a vízre 
hajló réteglapok idővel lépcsősen elvégződnek. A víz alól jelentős 
mennyiségű törmeléket is kitermeltünk.
2.2. A bejutás hétvégéje (2001. február 22-25.)
Résztvevők: Barta Károly, Dobó Barna, Hajnal Ágnes, Kopasz Imre, 
Medveczky Árpád, Mucsi Ibolya, Nédli Attila, Nédli Zsuzsanna, Tarnai 
Tamás, Tegzes András, Tegzes Zoltán, Tóth István
A Szuadó-barlanggal párhuzamosan a Trió-barlang végpontjának a bontása 
is folyt, ahol a hétvége péntek délutánján Kopasz Imre és Tóth István 
tagtársaink néhány nagyobb kőtömb elmozdítása után bejutottak a Trió
barlang jóval tágasabb folytatásának felső szintjére, egyből kb. 30 m 
összhosszúságú új járatszakaszt tárva fel ezzel. A két barlangkutató társunk 
értesítésére még ezen a napon éjszaka erősítések érkeztek meg a 
helyszínre, az ország több részéből. Az ezután meginduló első bejárás 
hevében Tarnai Tamás tagtársunkat sajnálatos baleset érte, mivel néhány 
méter magasról a 2. akna aljára zuhant. Az agyrázkódást és zúzódásokat 
szenvedett barlangkutatót, aki önerejéből nem volt képes a barlangot 
elhagyni, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat több órás mentési akció során 
hozta felszínre. Köszönet érte! Vasárnap megtörtént az új szakasz 
fotódokumentálása, majd elkezdtük bontani az új végpontokat: a patakos ág 
levegős, de szűk járatban folytatódik, felette kb. egy méterrel pedig egy 
lényegesen nagyobb szelvényű, de agyaggal kitöltött elaggott járat húzódik- 
Az Agyagos-ágban 2 m-t, a Vizes-ágban pedig 3 m-t sikerült előre haladni. A 
Vizes-ág szűk, 1,5-2 m magas hasadékként megy tovább nagyon keskeny 
szelvénnyel. Az Agyagos-ág jól bontható, valószínűleg a korábbi patakos ág 
lefejezett, feltöltődött maradványa lehet. A járatok genetikája természetesen 
csak további vizsgálatok során egyértelműsíthetö.
2.3. Első márciusi kutatóhétvége (2001. március 1-4.)
Résztvevők: Balogh András, Bardócz Attila, Dobó Barna, Gila Csaba, Hajnal 
Ágnes, Halász András, Kovács Tímea, Ország János, Rosztóczy Péter, 
Szeredi Anna, Tegzes András, Tegzes Zoltán
A Szuadó-barlangban a végpont és a Nagy-akna közötti szakaszból 
kidepóztunk minden törmeléket a Nagy-aknába. A nyáron feltárt szakasz 
ezáltal újra üres lett, ahova ismét lehet depózni kis létszámú bontás esetén- 
Utána a végpontot véstük, mely eredményeként sikerült a rendkívül kemény, 
kb. 10 cm vastag réteglapot átütni és benne egy 15-20 cm-es "ablakot" 
kialakítani.
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2.4. Második márciusi kutatóhétvége (2001. március 9-11.)
Résztvevők: Angyal Dorottya, Balatoni Anna, Balogh András, Dobó Barna, 
Gila Csaba, Kopasz Imre, Kovács Tímea, Ország János, Rosztóczy Péter, 
Szira Fruzsina, Tarnai Tamás, Tegzes András, Tegzes Zoltán
A Trió-barlangban az Agyagos-ág végpontját bontottuk, majd a kiszedett 
agyagos törmeléket kidepóztuk. Mintegy 2 métert haladtunk előre. A 
Szuadó-barlangban a végponton levő kemény fötét próbáltuk bontani, de 
mindössze néhány négyzetcentiméteres réteget sikerült leszedni. A 
könnyebb járhatóság érdekében létrákat raktunk a Trió-barlang aknáiba.
2.5. Tavaszi kutatótábor (2001. március 14-18.)
Résztvevők: Angyal Dorottya, Balatoni Anna, Barta Csilla, Barta Károly, 
Barta Márton, Bauer Márton, Csató Szilvia, Csatos Dorottya, Dályai Virág, 
Dobó Barna, Egerszegi Miklós, Gila Csaba, Hajnal Ágnes, Halász András, 
Herbály Zita, Kiss Hajnalka, Kopasz Imre, Medveczky Árpád, Nemes Dóra, 
Nemes Gábor, Nédli Attila, Nédli Imre, Ország János, Raisz Péter, 
Rosztóczy Péter, Szabó Barbara, Szeredi Anna, Szira Fruzsina, Tarnai 
Tamás, Tegzes András, Tegzes Zoltán, Tóth István, Veibli Renáta
Á Szuadó-barlangban továbbra is a végponton levő fötét próbáltuk 
omlasztani, de mivel nagyon kemény, kovás kőzet építi fel, így munkánk 
kevés eredménnyel járt. A Trió-barlangban az Agyagos-ág végpontját 
bontottuk, melynek eredményeként 12 méterrel jutottunk előrébb. A járat 
továbbra is lefelé megy és balra hajlik. Mivel a februári felfedezéssel olyan 
tágas szakaszok tárultak fel, amelyek a továbbiakban szükségtelenné teszik 
a felszínig való anyagszállítást, kipakoltuk a törmeléket a régi szakasz 
depóiból a felszínig, kitisztítva ezzel a folyamatos munka miatt állandóan 
törmelékkel teli felső barlangszakaszokat. Végigfotóztuk a Trió-barlangot, 
ezúttal sokkal részletesebben, mint a bejutás hétvégéjén, és vázlatosan 
felmértük az új szakasz járatainak az irányait, hosszát és méreteit.
2.6. Harmadik márciusi kutatóhétvége (2001. március 24-25.)
Résztvevők: Antal Márta, Dobó Barna, Kopasz Imre
A hétvége hivatott a Trió-barlang térképezését elkezdeni. A hétvége a 
Poligon vonal kijelöléséhez volt elegendő.
2.7. Első áprilisi kutatóhétvége (2001. március 30 - április 1.)
Résztvevők: Balogh András, Bárdossy Apolka, Bernát Zsolt, Domokos 
István, Halász András, Kopasz Imre, Kovács Margit, Molnár Tibor, Rácz 
Roland, Seres Anikó, Szira Fruzsina, Tegzes András, Tóth Judit.
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Ez alkalommal a Trió-barlang két végpontjának a bontása történt. Az 
agyagos végponton elértük az agyagfeltöltést okozó dugót, ami egy 
cseppköbekérgezödés volt. A folytatás nagyon szűk járatban megy tovább. 
A Vizes-ágban a szálköben beszűkülő járatot próbáltuk szélesíteni, sajnos 
kevés eredménnyel.
2.8. Második áprilisi kutatóhétvége (2001. április 6-8.)
Résztvevők: Antal Márta, Gila Csaba, Kopasz Imre, Lakatos Tamás, Tarnai 
Tamás
A hétvégén az elsődleges cél a Mecseki Karsztkutató Csoportnak való 
Spirál-barlangbeli segítségnyújtás volt. Ezért a Trió-barlangban csak 
vasárnap zajlott munka. Az agyagos végponton elvégeztük a teljes szelvény 
agyagkitöltésének a megmintázását, a vizes végponton pedig ismét a járatot 
tágítottuk.
2.9. Húsvéti kutatótábor (2001. április 13-16.)
Résztvevők: Angyal Dorottya, Antal Márta, Balogh András, Hajnal Ágnes, 
Kopasz Imre, Mucsi Ibolya, Seres Anikó, Szira Fruzsina, Tegzes András, 
Tóth István
A Trió-barlangban a továbbjutás érdekében - mintázás után - megbontottuk 
a járatot elzáró cseppköveket, majd néhány méter továbbhaladás után egy 
kb. 3 x 4,5 m alapterületű, 4-5 m magas termet találtunk tele 
cseppköképzödményekkel, bekérgezésekkel. Az új terem dokumentálása 
után folytattuk a bontást. Továbbjutási lehetőségként a terem aljában 
található törmelék megbontása látszott kézenfekvőnek. Kipakoltuk a felső 
járatból a felhalmozódott anyagot, és a régi végpont cseppköves szűkületét 
tovább tágítottuk.
2.10. Május 1-i kutatóhétvége (2001. április 27 - május 1.)
Résztvevők: Angyal Dorottya, Balog András, Gila Csaba, Gila Viktor, Hajnal 
Ágnes, Halász András, Kopasz Imre, Rosztóczy Péter, Seres Anikó, 
Szekeres Zsuzsanna, Szira Fruzsina Tarnai Tamás, Tegzes András, Tegzes 
Zoltán, Veibli Renáta
A Trió-barlangban az előző kutatóhétvége munkája során kitermelt, és az új 
teremben felhalmozott agyagot depóztuk ki a Vizes- és a Száraz-ág 
elágazásánál kialakított új depóhelyre. Folytattuk a végpont tágítását 
véséssel és kalapácsolással. Előrejutás nem történt.
2.11. Májusi kutatóhétvége (2001. május 4-7.)
Résztvevők: Balogh András, Bukodi István, Egerszegi Miklós, Fuchs Péter, 
Kopasz Imre, Medveczky Árpád, Nédli Attila, Seres Anikó, Szegvári 
Gabriella, Szendröi Zsolt, Szira Fruzsina, Tarnai Tamás, Tegzes András, 
Tegzes Zoltán, Vajdics Andrea.
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A hétvége célja a Mészégető-barlang nyári nagyszabású szifonleszívása 
előtt szivattyúpróba elvégzése. A próba sikeres volt, a technikai-műszaki 
felszerelés jól vizsgázott. A Trió-barlangban a végponti terem végében 
továbbmenő szakasz bejáratát szélesítettük. A folytatásban szűk, még nem 
járható járat látszott, de a továbbjutás még váratott magára.
2.12. Júniusi kutatóhétvége (2001. június 8-10.)
Résztvevők: Barta Károly, Bukodi István, Gila Csaba, Kálmán Éva, Kopasz 
Imre, Nédli Zsuzsanna, Raisz Péter, Szegvári Gabriella, Szőke Emília, 
Tarnai Tamás, Tóth Szilárd, Veibli Renáta
A hétvégén főképpen a nyári tábor infrastrukturális hátterének az 
előkészítése volt, érdemi bontás nem történt. Egyetlen barlangi munkát 
végeztünk el, a Vizes-ág bejáratában a felhalmozott agyagot kitakarítottuk, 
zsákokba pakoltuk és a további bemosódás megakadályozása érdekében a 
zsákokból védögátat emeltünk 1-2 m-rel hátrébb.
2.13. Nyári kutatótábor (2001. július 26 - augusztus 12.)
Résztvevők: Angyal Dorottya, Antal Márta, Balyi Krisztina, Balogh András, 
Baronek Jenő, Bárdossy Apolka, Barta Csilla, Barta Károly, Barta Márton, 
Bauer Katalin, Bauer Zsófia, Berkes Péter, Bóday Miklós, Bölkényi Gábor, 
Curtis Weber, Csatos Dorottya, Egerszegi Miklós, Fodor István,
Gadányi Péter, Gádoros Márk, Gádoros Miklós, Hajnal Ágnes, Halász 
András, Horváth Arás, Hűvös András, Ikotity István, Illés Róbert, Kéki Antal, 
Kiss Gábor, Kiss Gergely, Kiss Hermina, Kiss Viktor, Kitka Gergely, Király 
András, Király Attila, Király Dóra, Kónya Aliz, Kopasz Ildikó, Kopasz, Imre, 
Kopasz Imréné, Kovács Norbert, Laczkó Kata, Lakatos Tamás, Lotz Tamás, 
Lörincz Zoltán, Márton Gábor, Medveczky Árpád, Montskó Péter, Nédli Imre, 
Nédli Zsuzsanna, aaollé Péter, Past András, Raisz Péter, Rosztóczy Péter, 
Schneider Károly, Seres Anikó, Somosi László, Szabados Dániel, Szabó 
Barbara, Szabó Emese, Szatmáry Zoltán, Szatyor Miklós, Szádeczky 
Tamás, Szegvári Gabriella, Szeredi Anna, Szira Fruzsina, Tamás Brigitta, 
Tarnai Tamás, Tegzes András, Tegzes Zoltán, Tóth Anita Judit, Tóth István, 
Tóth László, Tóth Mónika Judit, Tóth Szilárd, Vass Béla
A nyári tábor első hetében zajlott a Mészégető-források barlangjának a 
nagyszabású vízszintsüllyesztéses kutatása, amelyet az SZKBE, PNKBE és 
a MEBO kutatógárdája végzett. A művelet első két napjában a kábelek, 
szerelvények, csatlakozók, tömlők behordása folyt. A második napon egy 
szivattyúpróbát követően 24 órás műszakok mellett megindult a szifonok 
leszívása. Alig 11 óra alatt sikerült is eljutni a korábban ismert végponthoz, 
az V. szifonhoz.
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Az V. szifon leszívása és az utána feltárult, mintegy 50 méteres új rész 
feltérképezése, dokumentálása a hét végéig tartott. A kutatás során 
többször nehézségekbe ütköztünk. Már a munka elején komoly problémánk 
volt a magas szén-dioxid-szint miatt, így mesterséges levegőztetést kellett 
alkalmaznunk. A felszínről egy kompresszor és egy gumitömlő segítségével 
friss levegőt juttattunk a végpont környékére, megteremtve ezzel a 
biztonságos munkavégzés feltételeit, ami végül hozzásegített ehhez a 
jelentős eredményhez. A hét eredményeképpen a Mészégető-barlang a 
Mecsek második leghosszabb barlangjává vált, a feltérképezett 
összhosszúsága 330 méter. A Trió-barlangban a Mészégetőben folyó 
munkálatok miatt a tábor első hetében alig volt munka, és csak a második 
héten tudott beindulni teljes gőzzel az Agyagos-ág végpontján a továbbjutási 
kísérlet. Ennek ellenére jelentős eredményeket értünk el itt is. Részben 
véséssel, részben agyagpakolással először 15, majd 10 m hosszú új 
járatszakaszt tártunk fel. Az eddigi lejtéssel folytatódó járat egy újabb kis 
termet fűz fel, egyébként jellegében hasonlít az Agyagos-ág korábbi 
szakaszához. Két komoly problémával kellett szembenéznünk ezen a 25 m- 
es új járatszakaszon: a szellözetlenség miatt fellépő magas CO2-szinttel és 
a szivárgó vizek által elfolyósított agyaggal, mely néhány perc alatt átáztatja 
a kutatók ruháit.
Az első problémát a Mészégető-barlangból felszabaduló kompresszor és 
szellőztető gumicső segítségével oldottuk meg, a másodikra az őszi 
táboraink alkalmával találtunk ki megoldást. Egyelőre a munka embert 
próbáló körülmények között zajlott, így néhány főre szűkült a 
végpontműszakokban résztvevők összlétszáma. Folytattuk a Trió-barlang 
feltérképezését is. A tábor utolsó napján lezártuk a Trió-barlangot, amelyre 
életvédelmi és természetvédelmi szempontok miatt volt szükség.
2.14. Októberi kutatóhétvége (2001. október 5-7.)
Résztvevők: Barta Károly, Kopasz Imre, Medveczky Árpád, Tarnai Tamás, 
Tóth István, Tóth Judit
A hétvégén párhuzamosan bontottuk a Szuadó-végpontot és a Trió-barlang 
Agyagos-ágának a végpontja előtti „Kút” nevű szűkületet, ez utóbbit a 
végpont könnyebb megközelítése érdekében. A kemény kőzetek miatt 
látványos eredmény nem született. A Trió-barlang lezárását jelentő vasajtót 
és vaskeretet körbebetonoztuk, valamint elkezdtük a végponti sártenger 
deszkákkal való lefedését.
2.15. őszi kutatótábor (2001. október 19-23.)
Résztvevők: Barta Károly, Herbály Zita, Hűvös András, Gila Csaba, Kopasz 
Imre, Nédli Attila, Nédli Imre, Nédli Zsuzsanna, Szegvári Gabriella, Tarnai 
Tamás, Tóth Iván, Tóth Judit.
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Mivel a létszám és az idő is engedte, az összes végponton támadást 
indítottunk a továbbjutást akadályozó tényezők ellen. A Szuadó-barlangban 
végre sikerült egy kb. 1 m2-es „ablakot” ütni a föte kemény réteglapján, mely 
talán elegendő lesz a réteg hatékonyabb lefeszegetéséhez. A Trió-barlang 
Vizes-ágában megkezdtük a keskeny, hasadékszerű járat fejmagasságban 
történő szélesítését. Az Agyagos-ágban a Kutat könnyen járhatóvá 
bővítettük fel. A közvetlen továbbjutást célzó munkákon kívül folytattuk az 
agyagos végpont sártengerének a kideszkázását, a barlang feltérképezését, 
és rekultiváltuk a Szuadó-nyelö környékét. Ez utóbbi a fóliával körbevett 
tábori budi eltüntetését, a Szuadó-nyelö lezárását jelentő kőfal környékének 
a feltöltését (kővel és korhadt fákkal) és a vízbetörés megakadályozására 
emelt gátak fóliabélésének az eltávolítását foglalta magába.
3. Kutatási eredmények és koncepciók
A 2001. év a Mecsek Egyesület újjáéledése óta egyedül talán az 1995-ös 
évhez hasonlítható, bár eredményeit tekintve azon is lényegesen túlmutató. 
Az 1995-ös évet a Szuadó-barlang mind méreteiben, mind hosszában 
jelentősebb új szakaszának a feltárása fémjelezte. A 2001. év viszont a 
bevezetésben említett mindkét területen áttörő sikereket hozott.
A Trió-barlangban február folyamán olyan szakaszt tártunk fel, mellyel 
megháromszorozódott a barlang hossza, és az eddigi szűk, rókalyukszerű 
járatokat felváltották a tágas termek, aknák és az őket összekötő könnyen 
járható folyosók. A 90 m-re növekvő barlanghossz csak a feltárássorozat 
kezdetét jelentette, az év végére további 45 m-rel jutottunk közelebb a Vízfő- 
forrás barlangrendszerének a feltárásához. Az ily módon kb. 130-140 m-re 
növekedett Trió-barlang méretein kívül cseppkögazdagságával tűnik ki. 
Büszkén mondhatjuk, hogy az újonnan felfedezett barlangszakasz „Búbos 
kemencéje” és a felette található 1,5 m-es cseppkőzászló (1. kép) a Mecsek 
barlangjainak a legnagyobb cseppköképzödmény-komplexumát adja. A 
feltárást követően elkészítettük a barlang fotódokumentációját, amelyből 
csak néhány képet villantunk fel, illetve megkezdtük a barlang 1:100-as 
méretarányú feltérképezését.
A Mészégető-barlangban az V. szifon leszívatásával összesen 50 m 
emberszem még nem látta barlangszakaszt sikerült feltárni. A magas CO2- 
tartalom és a szifonok gyors vízutánpótlása miatt folyamatos szivattyúzás és 
levegöztetés volt szükséges a barlangban. Ennek a zökkenőmentes 
megoldásával a MEBO az utóbbi 10-20 év egyik legnagyobb volumenű 
hazai kutatási akcióját bonyolította le, mely - a feltárás mellett - önmagában 
is figyelemreméltó eredmény.
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A jövőben minden erőnkkel szeretnénk a Trió-barlang kutatására 
koncentrálni. Továbbra is fenntartjuk azon véleményünket, miszerint a 
Szuadó-völgyi nyelők valamelyikén keresztül vannak a legkomolyabb 
esélyeink a Vízfö-barlangrendszerbe való bejutásnak, ezek közül pedig a 
2001. évi eredményeink alapján jelenleg a Trió-barlang kutatása a priori 
célunk, természetesen azonban nem feledkezünk meg a Szuadó-barlangról 
sem.
4. Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetét mondjunk 
mindazoknak a magánszemélyeknek és szervezeteknek, akik pénzzel, 
munkaerővel, eszközökkel, tapasztalatukkal vagy erkölcsileg támogatták 
munkánkat, lehetővé téve ezzel az eddigi eredményeink elérését.
Mindenekelőtt szeretnénk kifejezni hálánkat Vass Bélának, aki a kezdetektől 
fogva támogatja munkánkat. Köszönjük a Szegedi Karszt- és Barlangkutató 
Egyesületnek a segítséget, illetve a partnerséget, amelynek keretében 
immár 7. éve dolgozunk együtt a Mecsek földalatti világának kutatásában. 
Köszönettel tartozunk az Energizer Magyarország Kft.-nek, a Kaposvári 
Tűzoltóságnak, Kiss Péternek A/ertikor Rt./, a Pécs Erőmű Rt.-nek és 
Schultz Tamásnak, akik pénz- és eszközbeli támogatásának köszönhetjük 
táboraink eredményes lebonyolítását.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik a 2001. évi kutatásokban 
tevékenyen részt vettek, vállalták a barlangi munka fáradalmait, vagy 
sokszor mostoha időjárási viszonyok között a felszíni munka 
kellemetlenségeit.
Szeretnénk köszönetét mondani mindazoknak, akik a személyi 
jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával anyagilag támogatták munkánkat, 
céljainkat.
Végül szeretnénk köszönetünket kifejezni a Magyar Barlangi 
Mentőszolgálatnak azért az erőfeszítésért, amelyet a 2001. február 23-i 
mecseki barlangi balesetnél a mentés során nyújtottak.

Jó szerencsét!

Képek a Trió-barlangból
1. kép: Cseppkőzászló a „Búbos kemence" felett
2. kép: Az első akna egyik tekintélyes oldaljárata
3. kép: Cseppkövek az új szakaszból I.
4. kép: Cseppkövek az új szakaszból II.
5. kép: A második akna alján
6. kép: A Nagyköves-terem legnagyobb cseppkőképződménye
7. kép: Bebújás az Agyagos-ág első kis termébe
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Képek 2001 tavaszán föltárt TRIÓ-barlangból. 
(Mecsek-hegység Szuadó-völgy)





Bemutatkozik a megalakult 
Ifjúsági Osztály 

Összeállította: Szőke Emília

A
 Mecsek Egyesület Alapszabályában nevesített Mecsek Egyesület
Ifjúsági Osztály (továbbiakban MEIO) idén nyáron ténylegesen is 

\megalakult. A 2001. július 4-i választmányi ülés ugyanis elfogadta a 
Szőke Emília és Tarnai Tamás által kidolgozott előterjesztést az osztály 
munkájának beindítására. A Választmány a MEIO osztályelnökének Szőke 
Emíliát választotta meg. Mivel a MEIO alig pár hónapja került felállításra, így 
még nem rendelkezik aktív tagsággal. Ennek megfelelően az aktív tagság 
kiépítése, a meginduló munka első lépése kell, hogy legyen. A 2001. júliusi 
választmányi ülésen ismertetett előterjesztésünk előzetes munkaprogram 
tervezetének két fő eleme az alábbi: 1. A ME egyéb osztályainak munkáját 
bemutató „köröztetés”, azaz a MEIO tagjai, az osztály szervezésében 
közösen, vagy önállóan látogatnak el az egyes osztályok programjaira, hogy 
megismerkedhessenek azok munkájával, részt vehessenek az ott folyó 
tevékenységekben. 2. A MEIO önálló feladataként a Természet- és 
Környezetvédelmi Nevelés Program folytatása, melynek keretében a 
Mecsek természeti és társadalmi környezetének értékei kerülnek 
bemutatásra.
Az előzetes tervek és elképzelések széleskörű egyeztetése után, a 2002. 
évi munkaterv kidolgozása következhetett. Az elkészített tervezet a 2002. 
október 4-i választmányi ülés elé beterjesztésre került. A tagság létrehozása 
érdekében több olyan programot építettünk be az osztály 2002. évi 
munkájába, amely kifejezetten toborzó jellegű. így a jövő évet népszerűsítő 
előadások nyitják, majd ezt követik a „terepi” már tevőleges tartalommal 
kitöltött programok. Ízelítőül a programjainkból:
• diavetítések, előadások a következő címekkel: „Barangolások a 

nagyvilágban”, „A Mecsek Egyesület és osztályai, illetve azok 
tevékenységei”, „A földalatti világ rejtelmei”.

• Terepi programok: forrásépítés a Természetjáró Osztállyal, részvétel a 
Barlangkutató Osztály nyári kutatótáborában, madárfigyelés, nehézfém 
vizsgálatok a Vízfö-forrás vízgyűjtőterületén, téli túra a Jakab-hegyre.

Reméjük, hogy a programjainkon résztvevő fiatalság hasznosan tölti el majd 
a szabadidejét, és a 2003-as programtervet már az aktív csapat 
segítségével, a MEIO munkájában résztvevők igényei szerint állíthatjuk 
majd össze.
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Titkári jelentés
írta: Bóday Miklós

 A 2001-es év változást hozott az egyesület életében. Az egyesület 
 vezetése már az előző évben jelezte, hogy az év végén lemond 
.vezető tisztségeiről és a továbbiakban, mint egyszerű tagok kívánnak 

részt venni az egyesület életében.Ilyen előzmények után elkezdődött az új 
vezetőség személyeinek kiválasztása és egyúttal az egyesületi alapszabály 
módosításának előkészítése. Az egyesület újjáalakulása - 1993 - óta 
ugyanis az alapszabály változatlan volt, de egyes részleteiben 
korszerűsítésre és pontosításra szorult. A módosítások elvégzésére egy 
háromtagú bizottság lett megbízva, nevezetesen Baronek Jenő, Mendly 
Lajos és Bóday Miklós személyében. A minden tekintetben kimerítő új 
alapszabály elkészülte után és az időközben az új vezetésre tett javaslatok 
elkészülte után a vezetőség 2001 március 28-ra összehívta a tisztújító 
közgyűlést.A Mecsek Egyesület tisztújító közgyűlésére a Ciszterci Rend 
Nagy Lajos Gimnáziumának előadótermében került sor. Napirendi pontok a 
következők voltak:

alapszabály módosításának elfogadása
új választmány megválasztása
2001 évi költségvetés elfogadása
2001 évi tagdíjak rendezése 
egyebek, indítványok javaslatok

A közgyűlés levezető elnöke Dr. Bezerédy Győző bevezetőjében ismertette 
a közgyűlés menetét. Mivel a jelenlévők száma kevesebb volt mint a tagság 
létszámának a fele így a meghívóban előre jelzetteknek és az egyesületi 
alapszabálynak megfelelően a halasztott közgyűlési időpontig - ugyanezen 
a napon és helyen - a meghirdetett ÖTÓRAI BESZÉLGETÉS keretében 
Nagy Gábor A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának Tájegység 
vezetője vetítéssel egybekötött tájékoztatót tartott a „Természetvédelem 
problémái a Mecsekben” címmel.
A jól sikerült előadás után a halasztott közgyűlés elkezdhette a munkáját.
Az egyesület leköszönt elnöke Somogyvári Imre elnöki beszámolóját 
írásban adta át a közgyűlésnek. Mendly Lajos az elékészítö bizottság elnöke 
beszámolt a közgyűlést előkészítő eseményekről, majd mint az előző 
választmány tagja tartott ismertetést a testület eddigi munkájáról.
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A közgyűlés a következő döntéseit nyílt szavazással hozta: 
egyhangúlag elfogadta Mendly Lajost mint levezető elnököt 
egyhangúlag elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Bölcsházy Évát és 
hitelesítőknek Bóday Miklóst és Péterfalvy Istvánt 
egyhangúlag elfogadta a meghívó szerint napirendet

Az alapszabály módosításait és az alapszabály egészét a közgyűlés 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. A tisztújító napirend 
levezetését Dr. Bezerédy Győző korelnök úr látta el. Megállapította a 
közgyűlés jelenlévő tagjainak számát és ismertette a választandó 
tisztségekre a jelölteket az előzetesen megküldött tájékoztató szerint.
A választás rendben megtörtént, az eredmények a következők voltak:

Somosi László a Mecsek Egyesület elnöke megköszönte a bizalmat és 
beszédében kihangsúlyozta, hogy azt szeretné ha az egyesület történeti 
múltjához méltóan dinamikusan fejlődne. A tisztújító választás után Mendly 
Lajos levezető elnök szavazásra bocsátotta az Egyesület 2001 évi 
költségvetését, mely a következő volt

Elnök Somosi László Egyhangúlag
Alelnök Kis Péter 26 igen 1 tartózkodás
Titkár Bóday Miklós Egyhangúlag
Választmányi tag Baronek Jenő Egyhangúlag

Bauman József Egyhangúlag
B. Horváth Csilla 26 igen 1 tartózkodás
Mendly Lajos Egyhangúlag

Ellenőrző Bizottság - Elnök Dománszky Zoltán Egyhangúlag
Tag Benczes Gábor Egyhangúlag
Tag Rüll József Egyhangúlag

Nyitó egyenleg 
2001 évi bevétel 
2001 évi kiadás 
Záró egyenleg

253.732, - Ft
1.040.000,- Ft
1.181.000,- Ft

112.732, - Ft

A szerény költségvetést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Sajnos a 2001 május 4-én benyújtott alapszabály módosítási kérelmünket a 
Baranya Megyei Bíróság nem fogadta el és hiánypótlást rendelt el. így az 
egyesületnek 2001 június 13-ra rendkívüli közgyűlést kellett összehívnia. A 
rendkívüli közgyűlés helye a PANNONPOWER Rt. - Pécs, Edison út 1 - 
tárgyalóterme volt.
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A közgyűlésnek két napirendi pontja volt, egyik a Baranya megyei Bíróság 
által elrendelt hiánypótlások megvitatása és elfogadása, másik egy 
előterjesztés alapítvány létrehozása a pécsi bányász emlékek 
megőrzéséért.
A közgyűlés a következőkben döntéseit nyílt szavazással hozta: 

egyhangúlag elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Bóday Miklóst, 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Szirtes Bélát és Mendly Lajost 
egyhangúlag elfogadta az alapszabályban, a Baranya megyei Bíróság 
által hiányolt hiányosságok pótlását
egyhangúlag elfogadta a Bóday Miklós által benyújtott alapítvány 
létrehozását

Ilyen előzmények után az egyesület 2001 június 13-án ismét, már pótolva a 
hiányosságokat benyújtotta az alapszabály módosításáról szóló kérelmét a 
Baranya megyei Bíróság felé. A kérelmét az egyesületnek a Bíróság 2001 
június 26-ai dátummal elfogadta. Ezzel minden akadály elhárult az új 
vezetés előtt, hogy dinamikusan hozzálásson az egyesület 
felvirágoztatásához. Az új vezetés fő feladatának az egyesület dinamikus 
fejlődését jelölte meg elsődleges céljának.
Jelentésemben nem szeretnék részletesen kitérni a választmányi üléseken 
történtekről. A választmányi ülések részletes emlékeztetői a választmány 
határozataival megtalálhatók az egyesület irattárában. Szintén 
megtalálhatók az irattárban a határozatok végrehajtásáról szóló részletes 
jelentések is. Ennek ellenére egy-két főbb határozatra, eseményre kitérnék. 
A vezetőség egyöntetű véleménye volt a választmányi ülések 
rendszeressége, emlékeztető készítése és az azokon hozott határozatok 
végrehajtásának ellenőrzése.
Fontos feladatnak tartottuk az osztályok munkájának és azok 
hatékonyságának elősegítését, a még nem működő osztályok esetleges 
újjászervezését. Ennek érdekében az osztályoktól minden évben írásban 
kérjük a következő évi programot, költségvetést, javaslatokat.
Elengedhetetlen feladat volt a tagnyilvántartás felülvizsgálata - névsor, 
lakcím, tagdíj - rendezése, új tagok toborzása.
Fontos feladatnak tartotta az egyesület vezetése a működési feltételek 
hiányosságainak felszámolását. Az egyesület nem rendelkezett önálló 
irodával.
Ez közös összefogással és az Elnök Úr hathatós közbenjárásával 
megtörtént a Baranyaházban ( Pécs, József A. u. 10. ) Az iroda létrehozása 
nagyban elősegítette a többi hiányosság megszüntetését. Bevezettük a 
kimenő és bejövő iratok iktatását, rendszeres ügyeletet tartunk az irodában. 
Az év során elkészült az egyesület arculati képe is.
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Ebben szerepel egy színes kiadvány, mely ismerteti az egyesület múltját, 
jelenét, jövőjét. Továbbá megtalálható az egyesület címere és egyéb 
nyomtatványainak - levélpapír, boríték, jelentkezési lap, emléklap - formája. 
Elkészült az egyesület jelvénye is, melyet az eredeti jelvényről készítettünk. 
Elkészült, az év közepére az egyesület 2000 évi évkönyve is. Itt szeretném 
megköszönni Dr. Páva Zsoltnak a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. 
vezérigazgatójának, hogy teljes egészében átvállalta az évkönyv 
előállításának költségeit. Az új irodába költöztettük az egyesület szerény 
könyvtárát is.
Folytattuk a jól bevált ötórai beszélgetéseket is Sajnos az érdeklődés nem 
mindig a mi elképzeléseink szerint alakult, így a jövőben minden 
rendezvényünket az újságban is meghirdetjük, remélve ezzel azt, hogy nem 
csak az egyesületi tagok, hanem kívülálló érdeklődök is eljönnek.
A 2002 évtől, negyedévente bevezetjük az egyesületi hírlevelet, melyet 
minden tagnak eljuttatunk. Ennek az a célja, hogy a tagokat folyamatosan 
tájékoztassuk az egyesületben folyó munkáról.
Az év során elkezdtük az eddig megkötött együttműködési megállapodások 
felülvizsgálatát, és az újak előkészítését. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy jó 
kapcsolatban legyünk azokkal a jogi személyekkel, önkormányzatokkal, 
melyek valamilyen kapcsolatban állnak a Mecsekkel. Fontosnak tartom 
megemlíteni, hogy az egyesület részt vett a Tubes kilátó avatásán, melynek 
keretén belül megköszöntük volt titkárunknak, Kovács Szabó Jánosnak, a 
kilátóért tett áldozatkész munkáját.
Az év során az egyesület - bányamérnök tagok javaslatára - 
kezdeményezte egy a pécsi bányász emlékek megmentésére létrehozandó 
alapítvány létrehozását. Az elképzelést tett követte, az év végére az 
alapítvány létrejött, bejegyzésre került.
Év végére kialakultak az osztályok és az őket vezető elnökök személye is. 
Ezeket is most csak felsorolom, az osztályok évi beszámolóját az elnökök 
adják meg. Barlangkutató Osztály, elnöke Tarnai Tamás. Természetjáró 
Osztály, elnöke Baumann József. Történeti Osztály, elnöke Dr. Bezerédy 
Győző. Ifjúsági Osztály, elnöke Szőke Emília. Természetvédelmi Osztály, 
elnöke Nagy Gábor.
Végezetül ismertetném az ez évben megtartott ötórai beszélgetések témáját 
és előadóit. Az első félévben először Nagy Gábor tartott előadást a Mecsek 
természetvédelmi problémáiról. Az előadás után kötetlen beszélgetésen 
vitattuk meg a felmerült, a természetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket.
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Az ezt követő ötórai beszélgetésen Baronek Jenő egy nagyon színvonalas 
vetítéssel egybekötött előadással emlékezet meg a 110 éve alakult Mecsek 
Egyesületről. A szebbnél szebb képeket és dokumentumokat bemutató 
előadás után az egybegyűlt tagok egyöntetűen megállapították, hogy a múlt 
kötelez és az egyesületet a régi nagyságára kell emelni. Az év második 
felében a Barlangkutató Osztály képviseletében Tarnai Tamás osztályelnök 
tartott előadást a Mecsek földalatti világáról. Az érdekes és színvonalas 
ismertető remélhetőleg többek érdeklődését felkeltette. A következő 
beszélgetést Baumann József a Természetjáró Osztály elnöke tartotta. A 
novemberi ötórai beszélgetésen Dr. Bátai István diavetítéssel egybekötött 
élménybeszámolót tartott „Csavargás az Alpokban” címmel. Itt megtudhattuk 
a magashegyi kirándulás szépségeit és szenvedéseit. Elérkezett az év 
utolsó összejövetele, melyen bevezetőben Dr. Montskó Péter tartott rövid 
ismertetőt a Papuk hegységről, majd kötetlen beszélgetéssel búcsúztattuk 
az óévet.
Titkári jelentésemet azzal zárnám, hogy minden tagnak aki aktívan részt vett 
az egyesület munkájában és segítette a titkári munkámat köszönetet 
mondok és a jövőben is számítok a segítségükre.
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Pénzügyi beszámoló

a 2001 január- november közti időszakáról

összeállította: Bóday Miklós

Nyitó egyenleg 
Bevételek

253.732,- 
Támogatás-PANNONPOWER 500.000,-
Támogatás-VERTIKORkft. 300.000,-
Pályázat - Környezetvédelmi Minisztérium 199.800,-
Támogatás - TOTALVIX kft. 17.711,-
2000 évi 1 % 489.535,-
2001 évi tagdíj 83.300,-

Összesen: 1.844.098,-

Kiadások Forrás felújítás - Pipás forrás 203.144,-
Szegedi Karszt- és Barlangkutatók 250.000,-
Mecseki Karszt- és Barlangkutatók 50.000,-
Egyesületi jelvény 87.500,-
Gépkocsi használat 30.000,-
Források felújítás 33.508,-
Egyéb költségek 48.156,-
Egyéb költségek 83.797,-

Összesen: 846.105,-

Mindösszesen: 997.993,-

A pénzügyi beszámoló végén szeretnénk megköszönni a támogatóinknak és az 
egyesületi tagoknak hogy anyagi támogatásukkal és a tagdíj befizetésével 
hozzájárultak az egyesület eredményes munkájához.
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A Mecsek Egyesület alapszabálya

Az újonnan megalakult egyesület az 1891-1945. között azonos névvel 
működött egyesület örökösének tekinti magát és hasonló szellemiségben és 
eredményességgel kíván dolgozni a kinyilvánított céljai érdekében, a mai 
kor igényeinek megfelelően.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az Egyesület:
a./ neve: Mecsek Egyesület 

(továbbiakban : Egyesület)
b./ székhelye: 7623 Pécs, József A. u. 10.
c./ alapításának éve: 1891., újraalakulás éve : 1993.
d. / működési területe:
e. / pecsét:

A Mecsek hegység és Pécs város területe 
álló ovális alakú bélyegző,

felirata: Mecsek Egyesület Pécs (a külső peremen),
közepében: stilizált virág (amit az alsó íven kívül virágos 

minta díszít.)
alul: két évszám: 1891 1993

2. Az Egyesület jogállása : közhasznú szervezet.
3. Az Egyesület tevékenysége felett a törvényességi felügyeletet gyakorló 

szerv : a Baranya megyei Főügyészség.
4. Az Egyesület működését a jelen alapszabály, az Egyesülési jogról szóló 

1989. évi II. törvény, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLX/I- 
törvény, valamint az egyesület belső szabályzatai alapján kívánja 
folytatni.

II.

AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK ELVI ALAPJAI
AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE, CÉLJA ÉS FELADATAI

1. Az Egyesület működésének elvi alapjai:
a./  az Egyesület olyan társadalmi (civil) szervezet, amely a 

természetjárás, a természetvédelem és műemlékvédelem elvi alapján, 
önkéntesen szerveződik és ennek szellemében működik.
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b./  magát a demokratikus civil társadalom, alkotórészének tekinti.
c. / politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és 

azoknak sem anyagi, sem egyéb támogatást nem nyújt.
d. / vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat.
e. / gazdálkodása során elért eredményét az alapszabályban

meghatározott tevékenységre fordítja,
f. / az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból - a tevékenysége jellegéből

fakadóan is - nemcsak a tagok, hanem bárki más is részesülhet.
2. Az Egyesület célja :
a./  tevékenyen részt venni:

• a Mecsek hegység természeti értékeinek, turisztikai adottságainak 
további feltárásában és propagálásában,

• a természet- és környezetvédő munkában,
• a természetet és a környezetet védő szemlélet kialakításában 

általában, de különösen saját működési területén,
• a Mecsek élővilágának, természeti kincseinek megóvásában, • az 

egészséges életmódra nevelésben és annak népszerűsítésében,
• a térség bányászati múlthoz kötődő emlékeinek feltárásában, 

megőrzésében
b./  támogatni:
• a természet-, környezetvédelem és állatvédelem érdekeit szolgáló 

szakmai törekvéseket, bányászati emlékek és emlékhelyek 
felkutatását

c. / elősegíteni:
• és terjeszteni az ökológiai gondolkodást, tevékenyen részt venni a 

természet- és környezetvédelmi munkában,
• a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a természetben; a

lakosság,elsősorban a
fiatalok természetben végzett testedzését, sportolását, egészséges 
életvitelét, egészségmegőrzését,

• a temészetben való felüdülést, a gyalogos turizmust szolgáló erdei 
létesítmények, utak építését, karbantartását,

d. / közreműködni:
• a tevékenységi körét érintő fejlesztésekben, ehhez pályázatokon 

keresztül és más módon anyagi feltételeket biztosítson,
• az egyesület céljaival kapcsolatos tevékenység során bajbajutottak 

mentésében,
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e. l gondozni és fejleszteni:
• a jelzett turistaút hálózatot, a forrásokat, a kulcsos házakat, 

turistapihenöket, kilátókat és más természetjáró létesítményeket, 
valamint bányász emlékhelyeket,

f. / országos és egyéb pályázatokon való részvétellel biztosítani a
tevékenységi körben megfogalmazottak végrehajtásának segítését, 
az ehhez szükséges anyagi feltételek biztosítása,

g. /a természetjárással és természet ápolással kapcsolatos térképek,
kiadványok írása, szerkesztése, terjesztése, illetve ezek értékesítése.

h. /az 1891-1945. között működött Mecsek Egyesület és annak 
kiemelkedő munkát végző tagjai emlékének ápolása.

¡./ a Mecsek hegység és Pécs város történeti értékeinek feltárása és a 
megóvása.

3. Az egyesület tevékenysége az 1997. évi CLVI. törvény értelmében a 
következő közhasznú tevékenységnek felel meg :

4. Az V. fejezet 26. §. C. pont (5-6, 8-9) bekezdéshez jelen Alapszabály
ll./2/a., b. és c. pontja szerinti feladatok kapcsolódnak, miszerint az 
Egyesület célja : „ elősegíteni a kulturális tevékenységet”, „megóvni a 
kulturális örökséget", “tevékenyen részt venni a természet- és 
környezetvédelmi munkában”, “ támogatni a természet-,
környezetvédelem és állatvédelem érdekeit szolgáló szakmai
törekvéseket”, “elősegíteni és terjeszteni az ökológiai gondolkodást, 
tevékenyen részt venni a természet- és környezetvédelmi munkában”, “ 
elősegíteni a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a természetben; a 
lakosság, elsősorban a fiatalok természetben végzett testedzését, 
sportolását, egészséges életvitelét, egészség megőrzését.“

5. Az Egyesület a természetjáró tevékenységet hagyományosan - 
gyalogos, kerékpáros, hegymászó, barlangász és sítúrázó - módon fejti 
ki és új módokat, megoldásokat keres.

6. Az Egyesület - közhasznú céljainak megvalósulása érdekében (azt nem 
veszélyeztetve) - létesítményeket, vállalkozásokat, alapítványokat, 
intézményeket hozhat létre és tarthat fenn, továbbá ilyen célból részt 
vehet más társadalmi szervezetek, illetve gazdasági társaságok 
létrehozásában, működésében.
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AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

1. a./ Az Egyesület tagja lehet önkéntes alapon :
• a jogszabályi feltételeknek megfelelő minden olyan természetes 

személy, aki egyetért az Egyesület céljaival és akit a választmány 
tagnak elfogad, vagy felkér,

• minden olyan jogi személy, a mely belépéskor együttműködési 
megállapodásban kötelezettséget vállal az Egyesület erkölcsi és 
anyagi támogatására.

b./  Az egyesületi tagság megszűnik :
• kilépéssel (a választmányhoz intézett nyilatkozattal történik),
• kizárással, (melyről a választmány indítványára a közgyűlés 

határozattal dönt),
• a tag halálával;
• a megállapodás megszűnésével, illetve a megállapodásban 

foglaltak felszólítást követő nem teljesítése esetén (ugyancsak a 
választmány indítványára dönt a közgyűlés),

• az Egyesület megszűnésével.

2. Az Egyesület elveinek és céljainak megvalósulásáért hosszú időn át 
kimagasló eredménnyel dolgozó tagnak a közgyűlés a Tiszteletbeli Tag, 
illetve az Örökös Tiszteletbeli Elnök címet adományozhatja a 
választmány javaslata alapján.
Az 1995. február 3.-i közgyűlés dr. Horvát Adolf Olivér tanár úrnak a 
Mecsek Egyesület Örökös Tiszteletbeli Elnöke címet adományozta.

3. Az Egyesület tagja egyidejűleg más társadalmi szervezetnek is tagja 
lehet.
4. Az Egyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni és számukra 

sorszámmal ellátott igazolványt kell kiadni.
5. Nem lehet az Egyesület tagja az a személy, aki szándékos 

bűncselekmény miatti elítélés hatálya alatt áll.
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6. A tagok jogai és kötelességei:
a. / az Egyesület tagjainak jogai:

• részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein; a 
rendezvények egyébként nyilvánosak,

• véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet az 
Egyesületet, illetve tevékenységét érintő bármely kérdésben,

• választhat és választható az Egyesület szerveibe (kiskorú tag csak 
az életkorának megfelelő tisztségre választható),

• betekinthet az Egyesület irataiba, igénybe veheti könyvtárát, 
eszközeit és létesítményeit a belső szabályozásnak megfelelő 
keretek között,

• jogait más személy írásbeli meghatalmazás alapján sem 
gyakorolhatja.

b. / az Egyesület tagjainak kötelezettségei:
• az alapszabály és más belső szabályzatok betartása és tagjaikkal 

annak betartatása,
• az egyesületi célok elérésének, az Egyesület tevékenységének 

elősegítése, erkölcsi és egyéb támogatása,
• a közgyűlés által meghatározott éves tagdíj befizetése minden év 

március 15.-ig,
• a tagdíj következő évi összegét a választmány javaslata alapján a 

közgyűlés határozza meg, minden évben,
• két évi tagdíj nem fizetés esetén a választmány a tag kizárását a 

közgyűlés elé terjeszti,
• az Egyesület eszközeinek, létesítményeinek a megóvása a gondos 

gazda módjára.
c. / a jogi személyiségű tag jogai és kötelezettségei:

• a belépéskor megkötött megállapodás szerint - képviselője útján - 
közreműködhet az Egyesület szerveinek öt érintő munkájában, 
véleményt nyilváníthat, javaslatot, illetve indítványt tehet az 
Egyesületet érintő bármely kérdésben, de szavazati joga nincs,

• kötelessége az Egyesület erkölcsi támogatása, az Egyesület 
tevékenységének - a megkötött megállapodás szerinti - segítése, 
az Egyesülettel kötött megállapodás teljesítése,
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•
d./  a tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei:

• tagsági igazolványa alapján megilletik az egyesületi tagok jogai, 
véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet az Egyesületet 
érintő bármely kérdésben; tanácskozási joggal részt vehet az 
Egyesület közgyűlésén,

• kötelessége erkölcsileg támogatni az Egyesületet és elősegíteni 
annak tevékenységét.

IV.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

1. Az Egyesület szervezete :
a. / közgyűlés,
b. / választmány,
c. / ellenőrző bizottság demokratikusan épül fel és működik.

2. Az Egyesület céljában meghatározott feladatokat az Egyesület Osztály 
szerveződésben végezheti.

3. A Közgyűlés: az Egyesület legfelsőbb szerve, amely a tagok összessége,
a. / a közgyűlést a választmánynak évente legalább egyszer össze kell

hívnia,
b. / a közgyűlésre minden tagot - a tagdíjfizetéssel elmaradó és a

fiatalkorú tagokat is - írásban meg kell hívni. A meghívót - amely 
tartalmazza a napirendi pontokat és az előkészítő anyagokat - a 
közgyűlés előtt 14 nappal ki kell küldeni,

c. / a szabályosan összehívott közgyűlés az eredeti napirendi pontok
tekintetében határozatképes mindaddig, míg a tagok 50 %-a + 1 fő 
jelen van. Határozatképtelenség esetén az elhalasztott közgyűlés - 
amennyiben azt az eredeti napirenddel 30 napon belüli időpontra 
hívják össze - akkor is határozatképes, ha a tagok 50 % + 1 főnél 
kevesebben vannak jelen,

d. / a közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
hozza. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlést levezető elnök - az 
egyesület rendes tagja lehet - szavazata dönt. A jelenlévők egy 
harmada indítványozhatja a titkos szavazás elrendelését, amelynek 
tárgyában nyílt szavazással a fentiek szerint kell határozni,
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e.l  a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik :
• az alapszabály jóváhagyása és módosítása,
• az Egyesület éves beszámolójának és költségvetésének 

elfogadása,
• az Egyesület választmányának, ezen belül elnökének, alelnökének, 

titkárának, az ellenőrző bizottság elnökének és tagjainak 
megválasztása,

• az elnökség beszámoltatása, a választmány, valamint bármely 
választmányi tag visszahívása,

• az Egyesület részére ingatlan vagyon megszerzése, megterhelése, 
elidegenítése, gazdasági-vállalkozási tevékenység elhatározása, 
valamint minden olyan határozat meghozatala, amely alapján az 
Egyesület számára jelentős vagyonterhek, vagy kötelezettségek 
keletkeznek,

• az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása,
• a közhasznúsági jelentés elfogadása,
• az Egyesület feloszlásának, vagy más szervezettel történő 

egyesülésének kimondása; ezek valamelyikének esetén 
rendelkezés az Egyesület vagyonának hovafordításáról,

• elismerő címek alapítása,
• tagdíj mértékének és a fizetés módjának meghatározása,

f. / az Egyesület feloszlásának, vagy más szervezettel történő
egyesülés kimondásához a közgyűlés minősített, kétharmados 
többsége szükséges,

g. / a közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza 
dátumot, a jelenlévők névsorát (jelenléti ívet), a vitatott pontok főbb 
tartalmát, az elfogadott határozatok szövegét és sorszámát, az 
elutasított határozatok szövegét, és a szavazás számszerű 
eredményét.
A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint 
kettő - a közgyűlés által választott - jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. A 
közgyűlés helyszíne eltérhet az Egyesület székhelyétől.
A jegyzőkönyv nyilvános. A jegyzőkönyvet az Egyesület székhelyén 
határozatlan ideig meg kell őrizni oly módon, hogy abba bármely 
tag igény szerint betekinthessen a belső szabályozásnak megfelelő 
módon,
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h./  A közgyűlés:
Tiszteletbeli Elnököt választhat, Tiszteletbeli Tag címet 
adományozhat,

• dönt minden olyan kérdésben, amelyet valamely tag legalább öt 
nappal a közgyűlés összehívása előtt a választmányon keresztül a 
közgyűlés elé terjeszt,

• nyilvános, azon megfigyelőként bárki részt vehet,
• a közgyűlés határozatait, döntéseit, írásban közli az érintettekkel, ¡11. 

a székhelyén található faliújságra történő kifüggesztéssel hozza 
nyilvánosságra

• a határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója, élettársa a kötelezettség vagy 
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül,ill. 
a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül 
előnynek az Egyesület cél szerinti juttatása keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, ill. 
Egyesület által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott az 
alapszabálynak megfelelő célszerinti juttatás.

4. Rendkívüli közgyűlés :
a. / rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a tagok legalább egy

harmada, illetve a választmány az ok és cél megjelölésével 
kezdeményezi, vagy a bíróság elrendeli,

b. / az összehívás rendjét, helyét, időpontját a választmány határozza
meg,

c. / egyebekben a rendkívüli közgyűlésre a soros közgyűlés előírásai
vonatkoznak.

5. A választmány :
a. / az Egyesület működését 7 tagú választmány irányítja, melynek

tagjait a közgyűlés választja meg 5 éves időtartamra,
b. / a választmány feladata és hatásköre :

• biztosítja az Egyesület működését a közgyűlések közötti időszakban, 
évente legalább háromszor ülésezik

• a választmányi ülések nyilvánosak, azon tanácskozási joggal bárki 
részt vehet,
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• végrehajtja a közgyűlés határozatait, szervezi és ellenőrzi az 
Egyesület tevékenységét, céljainak megvalósítását, összeállítja és 
jóváhagyja az Egyesület éves munkatervét, előkészíti az éves 
költségvetést és a közhasznúsági jelentést úgy, hogy abból 
kitűnjenek az Egyesület közhasznú tevékenységének főbb jellemzői, 
az arra felhasznált források, valamint a szolgáltatások jellege, az 
érintettek köre. Gondoskodik továbbá a közhasznúsági jelentés, 
közgyűlési jegyzőkönyv, választmányi emlékeztető és más egyéb, - 
az Egyesület működésével kapcsolatos - iratok megőrzéséről az 
Egyesület székhelyén olyan módon, hogy abba bárki betekinthessen 
választmányi tag jelenlétében,

• beszámolót készít a két közgyűlés közötti időszak munkájáról, 
előkészíti az előző évi gazdálkodásról szóló jelentést, annak adatait 
nyilvánosságra hozza,

• előkészíti a közgyűlést, gondoskodik a közgyűlés összehívásáról, a 
tagok részére a napirendi pontoknak megfelelő anyagokat a 
közgyűlés előtt 14 nappal eljuttatja,

• kapcsolatot tart a társadalmi, állami, önkormányzati és gazdasági 
szervezetekkel, valamint más intézményekkel,

• Osztályokat hoz létre és megbízza azok vezetőit, beszámoltatja őket 
tevékenységükről,

• javaslatot tesz a közgyűlés által alapított elismerések 
adományozásáról

• Határozatairól nyilvántartást vezet, amelyből kitűnik a választmány 
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, ill. a döntést támogatók 
és ellenzők számaránya személyre szólóan megállapíthatóan

• Hivatalos időben lehetővé teszi bárkinek a betekintést a 
működésével kapcsolatos iratokba

• A választmány határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, 
aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján 
kötelesség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen előnyben 
részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt

c.l  A választmány tagjai:
• a választmány létszáma : 7 fő,
• a választmány tagjai: elnök, alelnök, titkár, választmányi tagok,
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• a választmány tagja lehet, aki nincs eltiltva a közügyek 
gyakorlásától, és nem áll büntető ítélet hatálya alatt. Nem lehet a 
választmány tagja az, aki két éven belül olyan másik, már megszűnt 
közhasznú szervezetnél legalább 1 éven át vezető tisztségviselő 
volt, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását 
nem egyenlítette ki,

• a választmány tagjai feladataikat társadalmi munkában látják el,
d. / a választmányi tagok jogai és kötelezettségei:

• a választmányi üléseken és a választmány határozatainak 
meghozatalában való részvétel,

• a közgyűlés határozatainak végrehajtása,
• megbízás alapján az Egyesület képviselete,
• figyelni és keresni a pályázati lehetőségeket, a pályázatokat 

elkészíteni, vagy elkészíttetni,
• jogosultak és kötelesek az Egyesületet érintő körülményeket 

figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatokat, 
észrevételeket a választmány elé terjeszteni,

e. / a választmány működése:
• a választmány maga állapítja meg ügyrendjét és munkatervét,
• határozatairól nyilvántartást vezet, amelyből kitűnik döntésének 

tartalma, időpontja és hatálya,
• a választmány szükség szerint, de legalább évente három 

alkalommal ülésezik,
• a választmányi ülést az elnök hívja össze, de az összehívást 

kezdeményezheti a választmányi tagok legalább egyharmada. Az 
ülés meghívójában közölni kell a napirendeket,

• a választmány tagjait az ülés előtt 14 nappal értesíteni kell az ülés 
időpontjáról, helyéről és napirendjéről,

• a választmány határozatképes, ha az ülésen a tagok 50 %-a + 1 fő 
megjelenik,

• a határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 30 napon belül 
ismét össze kell hívni,

• a választmány határozatait nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök - 
távollétében a levezető elnök, aki a választmány tagja - szavazata 
dönt,

• a választmányi ülésről emlékeztető készül, amelyet készítője és két 
választmányi tag hitelesít,
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• a választmányi ülések nyilvánosak, tanácskozási joggal részt vehet 
az Ellenőrző Bizottság elnöke, az Osztályok vezetői, valamint a 
napirendhez kapcsolódóan más meghívott is,

f. / az Egyesület elnöke :
• irányítja az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását, aláírási és 

utalványozási jogot önállóan gyakorol,
• képviseli az Egyesületet az állami, önkormányzati szervek, 

társadalmi és más szervezetek előtt,
• elnököl a közgyűlésen és a választmányi üléseken,
• megállapodásokat köt,
• tevékenységéért a közgyűlésnek felelős,

g. / az Egyesület alelnöke :
• az elnök távollétében, vagy annak akadályoztatása esetén teljes 

jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó 
feladatokat, képviseli az Egyesületet,

• részt vesz a választmányi üléseken.
h. / az Egyesület titkára :

• őrzi az Egyesület pecsétjét, vezeti a tagok nyilvántartását és egyéb 
nyilvántartásokat,

• ellátja az adminisztratív és ügyviteli teendőket, gondoskodik az 
emlékeztető és a jegyzőkönyve vezetéséről, nyilvántartja azokat, 
végzi az irattározást, előkészíti a választmányi üléseket, a 
közgyűlést, segíti az Osztályok munkáját,

• a közgyűlési, választmányi határozatokat ismerteti és 
nyilvánosságukat biztosítja,

• gondoskodik a közgyűlés, a választmányi ülések döntéseit, 
tartalmát, Időpontját és hatályát, a támogatók és ellenzők 
számarányát tartalmazó nyilvántartás vezetéséről.

6. Az Ellenőrző Bizottság :
a. / a közgyűlés az Egyesület működésének, gazdálkodásának és

vagyonkezelésének ellenőrzésére három tagú Ellenőrző
Bizottságot választ,

b. / az ellenőrző bizottság tagjai kötelesek az Egyesületet tájékoztatni
arról, hogy ilyen tisztséget más közhasznú szervezetben is 
betöltenek,

c. / bizottsági feladatukat társadalmi munkában látják el,
d. / tagjai büntető ítélet hatálya alatt nem állhatnak,
e. l tevékenységét a bizottság közgyűlés által megválasztott elnöke 
irányítja,
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f. / megbízatása a választmánnyal azonos időre szól,
g. / az Ellenőrző Bizottság feladatai:

• Az egyesületi gazdálkodás törvényességének ellenőrzése, a 
pénzügyi és gazdasági tevékenység rendszeres vizsgálata és 
szakmai segítése a tárgykörben a választmány tagjaitól és vezető 
tisztségviselőitől felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveit és 
gazdasági iratait megvizsgálhatja. A Bizottság a hatályos 
jogszabályok alapján felülvizsgálja és hitelesíti az Egyesület 
mérlegét. Ha ellenőrző tevékenysége során a Bizottság 
jogszabályba, alapszabályba, illetve közgyűlési határozatba ütköző 
szabálytalanságot észlel, kezdeményezi a választmány rendkívüli 
ülésének összehívását és javaslatot tesz annak napirendjére,

• a hatályos jogszabályok alapján felülvizsgálni az Egyesület éves 
beszámolóját,

• észrevételeiről, tapasztalatairól és javaslatairól rendszeresen 
tájékoztatni a választmányt,

• tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak köteles 
beszámolni,

h./  az Ellenőrző Bizottság testületként jár el, határozatképes, ha 
tagjainak több mint a fele jelen van, határozatait egyszerű 
szótöbbséggel hozza,

¡7 az Ellenőrző Bizottságba nem választható az a személy, aki olyan 
szervezetnél tölt, vagy töltött be vezető tisztséget, amely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem rendezte,

j./ nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke, vagy tagja, illetve 
könyvvizsgálója az a személy, aki a választmánynak tagja, az 
Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, az Egyesület célszerinti juttatásában részesül, - 
kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjainak a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratainak megfelelő célszerinti 
juttatást, - illetve a fentiekben meghatározott személyek
hozzátartozója.
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7. Az Osztályok :
a. / Az Egyesület a céljaiban megfogalmazott feladatokat Osztályok,

illetve azon belüli Csoportok keretében végezheti, mint:
• Barlangkutató Osztály,
• Egészségvédelmi Osztály,
• Fotó Osztály,
• Ifjúsági Osztály,
• Madárvédelmi Osztály,
• Természetbarát Osztály,
• Természetjáró Osztály,
• Természetvédelmi Osztály,
• Történeti Osztály.

b. / az Osztályok
• alapításáról a választmány dönt,
• elnökeit a választmány bízza meg, a választmány 

megbízatásának időtartamára,
• saját, az Egyesület alapszabályával összhangban készített és a 

választmány által jóváhagyott belső szabályzatuk alapján 
működnek,

• éves munkájukról a választmányt írásban tájékoztatják.

V.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA

1. Az Egyesület a közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján 
gazdálkodik,
3. Az Egyesület bevételei:

• a tagok által fizetett tagdíj, melynek mértékét minden évre a 
közgyűlés állapítja

meg;
• állami, önkormányzati, alapítványi és egyéb támogatások,
• pályázatokon nyert pénzösszegek,
• személyi jövedelemadó felajánlott 1 %-a,
• szponzorálás,
• hagyományozás (örökség),

198



• rendezvények bevételei,
• az alaptevékenységet szolgáló gazdasági tevékenység,
• szolgáltatási tevékenység ellenértéke, reklám tevékenység,
• egyéb bevételek.

3. Az Egyesület bevételével önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját 
vagyonával felel.
Egyesület váltót, vagy más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem 
bocsát ki, vállalkozásához hitelt nem vehet fel, az államháztartás 
alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hiteltörlesztésre 
nem használhatja fel.

4. Az Egyesületnek befizetett tagdíjat, vagyoni támogatást, adományt nem 
lehet visszakövetelni.

5. Az Egyesület tagjai a tagdíjfizetésen túl az Egyesület tartozásáért saját 
vagyonukkal nem felelnek.

Az Egyesület vagyona lehet:
• készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),
• az állam, vagy a MNB által kibocsátott értékpapír,
• követelés,
• ingó és ingatlan vagyon, amely a közhasznú tevékenységet is 

szolgálja.
7. Az Egyesület a pénzügyi- és számviteli teendőket önállóan végzi, vagy 
mással végezteti.
8. Az Egyesület feloszlása, vagy más szervezettel történő egyesülése 

esetén a határozatot kimondó közgyűlés rendelkezik a hitelezők 
kielégítése után fennmaradó vagyon hovafordításáról. Feloszlatás, vagy 
bíróság által megállapított megszűnés esetén a vagyon tekintetében az 
egyesülési törvény rendelkezései az irányadók.

VI.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Egyesület tagjai kötelezik magukat arra, hogy az Egyesülettel 
kapcsolatos vitás ügyekkel mindaddig nem fordulnak bírósághoz, amíg az 
Egyesület választmánya a vitás ügy megoldását nem kísérelte meg. Ezeket 
az ügyeket a választmány 30 napon belül köteles megvizsgálni és arról az 
érdekelt felet (-ket) határozatban értesíteni.
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A közgyűlés határozata ellen 30 napon belül a Baranya megyei Bírósághoz 
lehet jogorvoslatért fordulni.

Jelen alapszabályt az 
közgyűlése elfogadta.

Egyesület 2001.október 31-én megtartott rendkívüli

Pécs, 2001 .október 31.

Somosi László 
elnök
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A Mecsek Egyesület Tisztikara a 2001. évben 
Elnök:

SOMOSI LÁSZLÓ 
Pannonpower Rt. elnök vezérigazgatója

Örökös tiszteletbeli elnök: 
HORVÁT ADOLF OLIVÉR Dr.

Titkár: 
BÓDAY MIKLÓS

Osztályok:

Barlangkutató osztály
Osztályelnök: Tarnai Tamás 

Ifjúsági osztály
Osztályelnök: Szőke Emília 

Természetjáró osztály
Osztályelnök: Baumarm József 

Természetvédelmi osztály
Osztályelnök: Nagy Gábor 

Történeti osztály
Osztályelnök: Dr. Bezerédy Győző

Választmány tagjai:

Baronek Jenő
Baumann József
B. Horváth Csilla 

Mendly Lajos

Ellenőrző bizottság:

Dománszky Zoltán elnök 
Benczes Gábor tag 
Rüll József tag
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Az Egyesület tagjai

Angyal Dorottya 
B. Horváth Csilla 
Bachman Zoltán Dr. 
Balatoni Anna 
Balázs Ferenc Dr. 
Balogh András 
Bardócz Attila 
Bárdossy Apolka 
Baronek Jenő 
Barta Csilla 
Barta Károly 
Bátai István Dr. 
Baumann József 
Békefi Irén Dr. 
Benczes Gábor 
Bendik Istvánné 
Berecz Vidor 
Berghauer Tibor 
Bóday Barna 
Bóday Miklós 
Bóday Zoltán 
Borsy Károly 
Bozsó Zoltán 
Bölcsházy Éva 
Brantner Antal Dr. 
Buzás Endre 
Chlebovics Miklós 
Cs.Tóth Péter 
Csatos Dorottya 
Dobó Barna 
Dománszky Zoltán 
Egerszegi Miklós 
Ernyes Mihály Dr. 
Faltysné Újvári Anna 
Fekete Bálint Dr.
Gál György 
Gila Csaba 
Göbölös István 
Hajnal Ágnes 
Halász András 
Harmat Béla

Havasi Ildikó 
Házi Edit 
Herbály Zita 
Horvát Adolf Olivér Dr. 
Ivasivka Mátyás 
Jakab Albert 
Jakab Éva 
Jillek Rita 
Kalmár László 
Kálmán Éva 
Karádi Károly 
Karádi Károlyné 
Kéki Antal 
Keller József 
Kevey Balázs Dr. 
Kis Lászlóné

Tátrai Zsuzsanna 
Kiss Viktor 
Koncz Eszter Dr. 
Kondi Gyula 
Kovács Judit 
Kovács Mihályné 
Kovács Szabó János 
Kremling Lajos 
Kurnik Ernő Dr. 
Kurunczi Edina 
Lakatos Tamás 
Lakatosné Dr.

Novotny Sarolta 
Lárencz László Dr. 
Lehmann Antal Dr. 
Lénárd László Dr. 
Maknics Zoltán 
Makoviczky Gyula Dr. 
Marton István Dr. 
Marton József 
Mendly Lajos 
Mercz László 
Mihovics Zoltánné 
Molnár István 
Molnár Margit Dr.

Nagy Ferenc 
Nagy Gábor 
Nédli Zsuzsanna 
Nyers Alexandra 
Ország János
Papp Lenke 
Plaszauer István 
Páva Zsolt Dr.
Raisz Péter 
Rónaki László 
Rosztóczy Péter 
Rozvány György 
Rüll József
Sándor Béla 
Séder Attila 
Somogyvári Imre 
Somosi László 
Szabó Barbara 
Szabó László Gy. Dr. 
Szegvári Gabriella 
Szekeres Zsuzsanna 
Szerémy György 
Szerémy Péter 
Szira Fruzsina 
Szirtes Béla 
Szőke Emília 
Szönyi János 
Tarnai Tamás 
Tegzes András 
Tóth Aladár Dr.
Tóth Judith
Tóth László Csaba 
Tóth Szilárd
Turányi Károly 
Újvári Jenő Dr.
Vass Béla 
Várnagy Viktor 
Vass Anna Dr. 
Zoltán Vilmos Dr.
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A Mecsek Egyesület „évenként megjelenő kiadványa, amely tartalmaz 
írásokat, élménybeszámolókat, riportokat, tudósításokat, az éves munka 
rendszerezett összegzését, az osztályok munkájáról szóló 
beszámolókat, pénzügyi beszámolót, az egyesület tisztikarának, 
tagjainak névsorát, melyekből a tagság és a szimpatizánsai képet 
kapnak az egyesület életéről.
Az évkönyvet a Mecsek Egyesület tagjai a tagdíjuk ellenében 
ingyenesen kapják.

FONTOSABB TUDNIVALÓK AZ EGYESÜLETRŐL

Elnöke
Somosi László

PANNONPOWER RT, Telefon 72 534-211

Titkára
Bóday Miklós

Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt
Telefon 72 239-333, Mobil 06 30 408-4555

Székhelye
Baranyaház 7623 Pécs, József Attila .10.

Telefon: 72 513-396

Adószáma 
18301942-1-02

Számlavezetője
Boly és Vidéke Takarékszövetkezet, 7626 Pécs,Király u.75.

50100112-12002690

Tagdijak
Dolgozó 1200 Ft

Nyugdíjas,katona,diák 300 Ft. 80 év feletti tagoknak ingyenes.
Egyesületi jelvény 1000 Ft

A tagtársak ötleteit, észrevételeit, kéréseit, kérdéseit, javaslatait, 
esetleges írott anyagaikat az iroda címére jutassák el.
A választmányi ülések és más rendezvények nyilvánosak, azokat bárki 
látogathatja. Az időpontokról az irodában, a meghívókból és a helyi 
sajtóból tájékozódhatnak.



Kaukázusi zergevirág 
(Doronicum Caucasicum)


