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BEVEZETŐ

Örömmel fogadtuk, hogy egyre többen érdeklődéssel kísérik az 
Egyesületi munkát.
Ennek is köszönhető, hogy ebben az évben a megszokottnál 
bővebb és tartalmasabb lett a Mecsek Egyesület évkönyve. 
Reméljük, hogy a jövőben is számíthatunk tartalmas, sokszínű 
írásokra.
Ügy érezzük, hogy Egyesületünk ezzel a könyvvel is hozzájárul az 
ismeretterjesztés közcélú feladatainak ellátásához.
Örömmel vettük tagtársaink visszaemlékezéseit, amelyekkel 
gazdagították az Egyesület történetét. Külön köszönjük, hogy eddig 
feltáratlan eseményeket írtak le és eddig ismeretlen személyek, 
események emlékét elevenítették fel.
Ebben az évkönyvben számos olyan szakmai cikket adunk közre, - 
a szerzők szakmai, műszaki gondolkodásának és kifejezésének 
érintetlenül hagyásával -, amelyek tartalmuknál fogva fontosak.
A Szerkesztő Bizottság az egyéni visszaemlékezéseket, 
beszámolókat, kutatásokat, történetírásokat tiszteletben tartva 
eredeti formájában adja közre, éppen azért előfordulhat, hogy nem 
mindenki számára egyformán érthető.
Figyelembe kell venni, hogy a szerzők nem irodalmárok.

Szerkesztő Bizottság.





DR. HORVÁT ADOLF OLIVÉR O.CIST. 95 ÉVES

DR. KEVEY BALÁZS VISSZAEMLÉKEZÉSEI

„1960 őszén kezdtem meg 
tanulmányaimat a Pécsi 
Széchenyi István Gimnáziumban. 
Növénytan órára egy középkorú, 
igen jó beszédstílusú oktató jött 
be, aki olyan kitűnő óravázlatokat 
diktált, hogy a tankönyvet nem is 
kellett használnunk. Rövidesen 
megtudtuk, hogy dr. Horvát Adolf 
Olivérnek hívják, s ő a Mecsek és 
környékének külföldön is elismert 
botanikusa. Dr Horváth Adolf Olivér

Bizony nem keveset követelt tölünk, de szerettük, mert igazságos, 
emberséges volt, s éreztük, hogy egy rendkívül nagy Dr. Horvát 
Adolf O.CÍst tudású egyéniség tanítványai vagyunk.
Hogy milyen nagy hatással volt ránk, arra egy példát említenék. Volt 
egy osztálytársam, aki az órákon gyakran csintalanul, sőt olykor 
komolytalanul is viselkedett. Azt hiszem megbocsátható, hisz 14-15 
éves korban előfordul az ilyesmi. A 30 éves érettségi találkozónkon - 
1994-ben- ez a fiú odaült Olivér bácsi mellé, s több órán 
átbeszélgetett vele. A találkozó végén ez az egykor "csintalan fiú", 
odajött hozzám, s meghatódottan mondta: "Ö volt a legjobb és a 
legrendesebb tanárunk". Mióta megismertem, 42 év telt el, s 
örömünkre szolgál, hogy a Mecsek növényvilágának nemzetközi 
hirü kutatóját, a biológiai tudományok doktorát 95. születésnapja 
alkalmából szeretettel és tisztelettel köszönthetjük. Horvát Adolf 
Olivér, -aki számtalan tanítványának egyszerűen "Dolfi bácsi" vagy 
"Olivér bácsi"- nemcsak többszörös elnökünk, mesterünk és 
hírneves botanikusunk, hanem igazi Tanárunk, a szó legnemesebb 
értelmében. Örök lelki derű és béke, segítökészség, optimizmus és 
mélységes humánum sugárzik egyéniségéből.
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Életrajz
Horvát Adolf Olivér 1907. március 6-án a felvidéki Sáros megyében 
Girálton született. Édesapja később Debrecenbe került, mint 
törvényszéki orvos. A botanika szeretete némileg családi 
hagyomány, édesapját ugyanis a középiskolában Hazslinszky 
Frigyes tanította, majd Bécsben az orvosi egyetemen a magyar 
növényföldrajz megalapítójának, Anton Kerner előadásait hallgatta. 
Anyai ágon rokona volt Berzeviczy Gergely, aki a nagy svéd 
botanikust, Georg Wahlenberget látta vendégül Tátralomnicon. 
Középiskolai tanulmányait Debrecenben, a Piarista Gimnáziumban 
végezte. Itt sajátította el a görög és a latin nyelvet. A teológiai 
műveltség megszerzése mellett különös érdeklődést mutatott a 
természettudományok iránt. Nagy hatással volt rá Lendvai János 
piarista természetrajztanár, akinek tudományos cikkeit előszeretettel 
Tanulmányozta. 1924-ben belépett a Ciszterci Rendbe, majd 1925- 
től a Hittudományi Főiskola hallgatója volt Zircen. Ennek elvégzése 
után 1928-ban beiratkozott a budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetem (ma ELTE) Bölcsészeti Karára, ahol 1932-ben 
természetrajz-kémia szakon középiskolai tanári oklevelet szerzett. 
Pályafutását sokirányú elfoglaltságok szőtték át. Rendkívül jó 
időbeosztással kitűnően egyeztette össze a papi hivatást az oktató
nevelői munkával és a tudományos kutatással.
Az 1931/32-es tanévben még csak gyakorló, majd egy évvel később 
már okleveles középiskolai tanárként oktatott a Ciszterci Rend pécsi 
Nagy Lajos Gimnáziumában. A rend megszüntetése után az 
1948/49-es tanévben a "Maurinum" orvoskollégiumban 
nevelőtanárként volt kénytelen elhelyezkedni. 1949-től a pécsi 
Hittudományi Főiskola előkészítő tanfolyamán tanított, majd 1951- 
ben átkerült Kaposvárra, ahol négy éven át középiskolákban 
(gimnázium, mezőgazdasági szakközépiskola, tanítóképző) jutott 
munkalehetőséghez. Pécsre 1955-ben költözött vissza, s 
nyugdíjazásáig, 1967-ig a Széchenyi István Gimnázium tanára volt.

Tudományos munkássága
Tudományos pályafutása elején általános biológiával kívánt 
foglalkozni, erre a Pécsi Orvostudományi Egyetem Biológia 
Tanszékén lehetőség is kínálkozott. A tanszék hiányos 
felszereltsége miatt azonban nem tudta ilyen irányú terveit 
megvalósítani. A felügyelete alá tartozó - tudományos értékű 
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növénygyűjteménnyel rendelkező - Nagy Lajos Gimnáziumi szertár 
viszont lehetőséget adott arra, hogy botanikával foglalkozzon.
Kezdetben Májer Móricz ciszterci (1815-1904) herbáriumi anyagát 
dolgozta fel, mely témából 1934-ben "Egy elfelejtett pécsi botanikus" 
címen jelent meg első tudományos cikke. Kutatásaira Jávorka 
Sándor figyelt fel először, és törekvéseit a legmesszebb menőkig 
támogatta.
Ilyen előzmények után vette tervbe a baranyai növényvilág 
tudományos megismerését, s 1942-ben "A Mecsek hegység és déli 
síkjának növényzéte" cím alatt elkészült első könyve. Ennek első 
része "Képek a Mecsek növényéletéből" címmel olvasmányos 
jellegű, míg második része "A Mecsek hegység és környékének 
flórája" a "Magyar Flóraművek" című tudományos könyvsorozat IV. 
köteteként önállóan is megjelent.
Ezután a botanikailag szinte teljesen feltáratlan Külsö-Somogy felé 
irányítja figyelmét, s 1943-ban "Kűlsö-Somogy és környékének 
növényzete" címen megjelent második flóraműve, mely egyben 
egyetemi doktori disszertációját is képezte. E két kitűnő munkájában 
az éveken átfolytatott könyvtári és herbáriumi adatgyűjtés, valamint 
terepmunkák eredményeinek felhasználásával megbízható képet 
nyújt Délkelet-Dunántúl flórájáról, s egyben megjelöli a terület 
növényföldrajzi határait.
A II. világháború alatt a Szentgotthárdi Apátság erdeit és a Pozsony 
megyei Somorja környékét kutatta, s e témakörökből is publikált. 
Rövidesen növényöconológiai vizsgálatokat is végez, s 1946-ban "A 
pécsi Mecsek (Misina) természetes növényszövetkezetei" cím alatt 
elkészül első összehasonlító növénytársulás tani monográfiája. 
1948.-ban a Szent István Akadémia tagjai közé választották, de 
aztán hamarosan átszervezték az egész magyar tudományos életet, 
az akadémiát és a tudományos minősítést egyaránt.
A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1952-ben 
megkezdi a Mecsek-hegység növényföldrajzi térképezését. E 
nagyszabású kutatómunka támogatására akadémiai célhitelt kapott, 
továbbá engedélyezték, hogy gimnáziumi oktatói tevékenységét fél 
munkaidőben végezhesse. így készült el a "Mecseki erdötípusok" 
című értekezése, mellyel 1958-ban megszerezte a kandidátusi 
fokozatot.
A flóra- és vegetációkutatással párhuzamosan Járó Zoltánnal 
talajvizsgálatokat, Papp Lászlóval pedig mikroklíma-mérések 
eredményeit publikálta. Fentiek mellett számos tudományos cikk 
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képezte alapját az 1972-ben színes térképpel megjelent "Die 
Vegetation des Mecsekgebirges und seiner Umgebung" című 
életművének. Oberdörfer (1973, Beitr. Naturk. Forsch. Südw- 
Deutschl. 32: 219-220) e könyvről így ír: "Das Werk stellt die 
Krönung einer Arbeit dar. Bietet sich für jeden, der sich mit 
mitteleuropäischen Waldgesellschaftten und Waldstandorten 
beschäftigt einunschatzbares Vergleichsmaterial dar". A könyvről 
csaknem 50 különböző nyelvű ismertetés készült.
Ezután az elmúlt három évtized (1942-1971) flórakutatásának 
eredményeit foglalta össze "Pótlások és kiegészítések a Mecsek- 
hegység és déli síkjának növényzete ismeretéhez" című három 
részben megjelenő (1975, 1976, 1977) munkájában.
Egyik legjelentősebb műve a szintén három részben kiadott 
"Potentillo Quercetum (sensu latissimo) Walder" (1978, 1980, 
1981)cimű tanulmány. Ebben az Uraitól Spanyolországig húzódó 
cseres-tölgyes zóna összehasonlító-cönológiai elemzését tárja 
elénk részben saját hazai és külföldi kutatásai, részben pedig 
irodalmi forrásmunkák alapján.
1991-ben nyújtotta be akadémiai doktori értekezésének téziseit "A 
Mecsek és környéke florisztikai és cönológiai kutatásának 
eredményei" címen. A nyilvános vitát követően még ebben az évben 
az MTA Tudományos Minősítő Bizottsága a biológiai tudományok 
doktorává nyilvánítja.

Társadalmi tevékenységei
Munkahelyi, egyházi és tudományos elfoglaltsága mellett fontos 
társadalmi szervezői feladatkört is ellátott. 1943-ban a Dunántúli 
Kutatók Munkaközösségének alapításában aktívan részt vett. Ebből 
a munkaközösségből jött létre
1946-ban a Dunántúli Tudományos Intézet, melynek kezdettől fogva 
külső munkatársa. 1949-ben Boros Istvánnal együtt a Pécsi 
Múzeum (később Janus Pannonius Múzeum) társalapítója, majd 
máig is külső munkatársa.
Nyugdíjba vonulása után 1969-től a Pécsi Akadémiai Bizottság 
Szakbizottságának tagja. Itt a Növénytani és Biológiai- 
Természetvédelmi Munkabizottság elnöki funkcióit látta el. Döntő 
szerepet játszott 1979-ben a Magyar Biológiai Társaság Pécsi 
Csoportjának megalakulásával kapcsolatos szervezőmunkában, 
ahol 1985-ig elnökként, majd tiszteletbeli elnökként tevékenykedett.
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Elismerések, kitüntetések

Az utóbbi 25 évben társadalmi 
és szakmai tevékenysége 
egyre több elismerésben 
részesült. 1977-ben 70.
születésnapjára a "Studia 
Phytologica" cím alatt egy 
tiszteletkötet jelent meg (Szabó 
1977), melyben számos neves 
külföldi kutató értékes
dolgozata látott napvilágot. 
Közülük az USA Harvard 
Egyetemén dolgozó, magyar 
származású Leslie A. Garay - 
aki egykor Horvát Adolf Olivér 
tanítványa volt - cikke érdemel 
elsősorban említést.
A szerző ugyanis az ünnepeltröl nevezett el egy, az Andok 
hegységben felfedezett orchidea-nemzetséget, melynek egyetlen 
jelenleg ismert faját "Horvatia andicola" néven írta le. 75. 
születésnapján 1982-ben "Jávorka Sándor Díj"-ban részesült. Ezt, a 
botanikusokat megillető legnagyobb kitüntetést Törő Imre 
akadémikus, a Magyar Biológiai Társaság elnöke nyújtotta át. 1985- 
ben a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségétől 
"MTESZ Díj"-at kapott, míg 1986-ban a Baranya megyei Tanács 
"Tudományos Kutató Dij"-jal tüntette ki. 80. születésnapján, 1987- 
ben tiszteletére jubileumi ülésszakot rendeztek. Ekkor a Pécsi 
Akadémiai Bizottság székházában Szujkóné Lacza Júlia a 
Természettudományi Múzeum Növény tára nevében köszöntötte az 
ünnepeltet, és ajándékképpen átnyújtott neki egy a jubiláns arcképét 
ábrázoló bronz emlékplakettet. Az üdvözlések után 13 külföldi és 
hazai kutató tartott különböző növényföldrajzi témákból előadást, 
melyek anyaga a "Studia Phytologica Nova" című könyvben jelent 
meg (Szabói 987). 1991-ben a MTESZ "Grastyán Díj"-ban
részesítette. Ugyanebben az évben a Janus Pannonius 
Tudományegyetem címzetes egyetemi tanárrá avatta, Pécs városa 
pedig díszpolgári címmel ajándékozta meg. 1992-ben az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetemen diplomájának megszerzése 60. 
évfordulójára gyémántoklevelet kapott. Kiemelkedő tudományos 
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munkássága elismeréséért 1993-ban állami kitüntetésben, 
"Széchenyi Díj"-ban részesült. 1997-ben 90. születésnapján 
tiszteletére újabb jubileumi ülésszakot rendeztek a Pécsi Akadémiai 
Bizottság székházában. Ekkor Borhidi Attila és Szabó László Gy. 
professzor urak szerkesztésével egy újabb "Studia Phytologica 
Jubilaría" c. tiszteletkötet látott napvilágot, amelyben elismert hazai 
és külföldi botanikusok tanulmányai jelentek meg. A legújabb 
tiszteletkötetet most szerkeszti dr. Stirling János egyetemi tanár. 
Horvát Adolf Olivér személyében olyan ember áll előttünk, aki a 
kommunista világban mint ciszterci szerzetes nem léphetett 
egyetemi katedrára. Botanikai intézetektől távol, anyagi ösztönzés 
nélkül, benső elhivatottságból mégis felküzdötte magát az élvonalba. 
Pályafutása alatt számos botanikai világkongresszuson vett részt. 
Nemcsak egész Európát járta be, hanem eljutott Japánba és az 
USA-ba egyaránt. Külföldi útjain terepmunkákon is részt vett. 
Publikációinak száma meghaladja a 150-et. A születésnapját 
ünneplő kutatónak azt kívánjuk, hogy még évekig őrizze meg 
jelenlegi szellemi frissességét, s öt év múlva egy újabb 
tiszteletkötettel tudjuk őt megajándékozni.
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SZÁZ ÉVE SZÜLETETT BARANYAI AURÉL
(1903-1983)

BARANYAI PÁL

Baranyai Aurél száz éve, 
1903. január 8-án született 
Eszéken. Apja, Baranyai 
József (és Vince nagybátyja 
is) gyógyszerész volt. 
Édesanyja, a család Neszti 
Mamája, Jánosy Ágnes. 
Egyetlen testvére, Jenő két 
évvel volt idősebb nála. 
Gyermekéveit 1925-ig az 
ormánsági Magyarmecskén 
töltötte.

A pécsi Szepesy utcai népiskolában volt elemista, majd a 
ciszterciek gimnáziumában végezte a középiskola első három 
osztályát. Innen a dombóvári Királyi Katholikus Főgimnáziumba 
került (a Nagy Lajosból verekedés miatt kirúgták), ahol 1921-ben 
érettségizett. (A szerb megszállás idején tizenegyszer szökött át 
a Pécs fölött húzódó határon észrevétlenül, kétszer elkapták. 
Ilyen előzmények után nem csoda, hogy minden fát és bokrot 
ismert a Mecseken.)
Az érettségi vizsga után gyógyszerész-gyakornok lett Weber 
Dénes pécsi „Arany Sas" gyógyszertárában, a kemenesaljai 
Magyargencsen és a győri Stinner Imre „Szentháromság”-ában. 
(Sajnos nem ismerem a magyargencsi mester és a patika nevét. 
Édesapánk emlékezéseiből csak annyit jegyeztem meg, hogy 
egy életre szólóan itt utáltatták meg vele a cukorborsót.) 1923. 
június 19-én szerzett gyakornoki végbizonyítványával-már, mint 
okleveles gyógyszerész-segéd-került kisegítő munkatársként a 
pécsi „Arany Sas”-ba, hogy ősszel innen induljon a Budapesti 
Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemre, melynek 
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Orvostudományi Karán 1925. szeptember 30-án gyógyszerész 
oklevelet kapott.
Friss diplomájával december 31.-ig a kunmadarasi „Fehér Kígyó” 
gyógyszertárban Szilágyi Imrénél dolgozott (mesélt és evett), 
majd 1926. január elsejétől már ismét Pécsre, Fridrich Sándor 
„Petőfi” patikájába szegődött, hogy 1944-ig ott is maradjon. 
(Ezek voltak a daliás, szép idők.) 1943-44-ben az akkori Fiume, 
ma Petőfi utcai általános iskolában berendezett Hadikórház 
gyógyszertárában együtt szolgált a szintén gyógyszerész Geiger 
Kálmánnal, Reiser János órás mesterrel és Horvát J.-vel. 1944- 
45-ben a veszprémi „Szent Antal” patika bérlője, majd Pécsre 
visszatérve 1946-tól négy évre a Mecseki Likőrüzem (Mecseki 
Itóka és Dékány Brandy Gyár-Geiger Kálmán-Pécs) 
gyártásvezető italvegyésze lett. 1950. május 1-töl Gyimóthy 
Wéber Béla „Arany Sas" gyógyszertárában, majd a 10/8-as, 
végül utolsó tizenkilenc-húsz aktív évében a 10/1-es, ma ismét 
„Arany Sas” patikában állt a pult mögött, hetvenöt éves koráig 
szolgálva a pécsiek egészségét.
Röviden ennyi az életrajz, egy gyógyszerészé. De ennek minden 
szakaszához kapcsolódik valami sajátos, valami egyedi: a 
rajzolás, a verselés, a színház, a sport, a természetjárás, a 
botanizálás, a népgyógyászat, a gyógyszerészet-történet és az 
ismeretterjesztés. Ezek közül csak néhányat sorolok fel, 
olyanokat, amelyek talán kevésbé ismertek.
Egyetemista éveiben a pesti újságoknak rajzolt karikatúrákkal, 
versikékkel és színpadi „fellépéseivel” tartotta fenn magát. 
Statisztált a Budapesti Nemzeti Színházban és a Fővárosi 
Operettszínházban. A színház, az irodalom és a zene (lakatlan 
szigetre Madách Tragédiáját vitte volna) iránti vonzalma 
mindvégig megmaradt. Szívesen emlékezett az 1927-es pécsi 
Himfy-elöadásra, melynek főszereplőjeként Rákosi Szidivel 
adhatta elő a „süveges tánc’’-ot. A háború előtt, de utána is 
szívesen szerepelt, mondott verset. (Az Ember Tragédiájának 
nyolcvan százalékát, A helység kalapácsát végig tudta kívülről.) 
A Pécsi Nevelők Háza Irodalmi Színpadának, vagy a Pécs Város 
Művelődési Háza Felolvasó Színházának előadásaira bizonyára 
sokan emlékeznek.
Az amatőr színjátszás egyenes következménye volt a verselés 
és a próza. A családi archívum negyvenhárom rövidebb - 
hosszabb versét őrzi. A Sándor-napi tizenkilenc-tagú ciklusból 
(1926-1944) sajnos az 1941-es hiányzik, de ezt talán az 1929-es 
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születésnapi pótolja. Valamennyi címzettje Fridrich Sándor volt. 
Reeh Györgyhöz (tiszteletlenül, megszokásból majdnem Gyurit 
írtam) öt vers szól. Persze született vers a patikáról, a 
Mecsekről, egy alkalmi botocskáról, a töltött káposztáról („TK”) 
és a sós kifliről, a petúniákról, sportsikerről és érettségi 
találkozóra. Az általam ismert első prózai publikációja a Dunántúl 
1930. augusztus 9-i számában jelent meg „Paprikás krumpli” 
címmel. Szakmai írásai 1956-tól szaporodtak, amelyek helyi, 
országos és német szaklapokban jelentek meg. A Dunántúli 
Napló rendszeresen közölte rövidebb karcolatait a mecseki 
gyógynövényekről, a forrásokról, az erdőről, özekről és 
szarvasokról, évszakokról, hangulatokról, régi farsangokról, az 
ifjúságról és a sportról, kígyóbörröl és a pipáról, 
kolostorkertekröl, az erdőben rozsét szedő Jozefinről és arról, 
hogyan igyunk.
Kutatási tevékenysége során felkereste a Pécsett és környékén 
még működő népgyógyászokat, és kifaggatta, vallatta őket. 
Tanulmányútjai során bejárta az egész országot. Húsz év 
népgyógyászati gyűjtésének dokumentációját a Magyar 
Tudományos Akadémia Néprajzi Csoportjánál őrzik. Holland és 
mongol homoktövissel Józsefházán, a kamilla nagyüzemi 
telepítésével pedig Szentlörincen végzett kísérleteket. A Puskás 
Ödönnel közös szabadalmát Crataegus szív-gyógyszörp 
előállítására a nagykozári tsz üzemében dolgozta, dolgozták ki. 
Gyógynövény telepítési kísérleteket folytatott spanyolpozdorral 
is.
Kutató munkájának eredményeiről konferenciákon, 
kongresszusokon számolt be. Ezek közül kiemelkedtek az 
országos gyógynövény-szimpóziumok, a gyógyszerészet- 
történeti konferenciák, a népgyógyászati ankétok és a 
várostörténeti rendezvények, ahol a nagy elődök és a ma alkotó 
szakemberek azonos hangsúlyt kaptak. Emlékezetes előadást 
tartott 1980-ban „ A természetvédelemről”.
Édesapánk életművéből ki kell emelnem az oktatást és az 
ismeretterjesztést, melyet a konferenciákon elhangzottakon és a 
szaklapokban megjelenteken túl a Pécsi Egészségügyi 
Szakiskolában, az Ifjúsági Klubban, a gyógyszerész-és 
technikus továbbképzéseken, tanfolyamokon, a TIT és a 
MTESZ, a különböző művelődési házak, gyárak, egészségügyi 
intézmények, nyugdíjas klubok rendezvényein végzett. De ide 
sorolhatók azok a Magyar Rádió Pécsi Stúdiójában készült,
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illetve a Kossuth és a Petőfi adók által sugárzott riportok és 
interjúk is, ahol szintén a mecseki növényekről, a patikáról, a 
természetvédelemről és persze legendás ifjúságáról beszélt.
Nem voltak átlagon felüli adottságai, nem lett bajnok, mint társai, 
de szervezőként, vezetőként számon tartották. A harmincas 
években a Pécsi Atlétikai Club főtitkára, majd az egyesület 
társadalmi szakosztályának titkára, az Országos Tornaszövetség 
területi elnöke volt. (Ö csábította az olimpikon Várköi Ferenc 
tornászt Pécsre, aki itt iskolát teremtett.)

Szakmai tevékenysége során több tisztséget viselt:
- a Magyar Gyógyszerészeti Társaság rendes tagja;
- a MGYT Gyógynövény Szakosztály és a 

Gyógyszerészettörténeti Szakosztály vezetőségi tagja;
- a MGYT Gyógynövény Szakosztálya Dél-dunántúli 

Szakosztályának elnöke;
- a Baranya Megyei Természetvédelmi Bizottság tagja;
- a Pécsi Akadémiai Bizottság természetvédelmi és 

növénytani munkabizottságának tagja;
- a Magyar Kémikusok Egyesülete Pécsi Csoportja 

gyógyszerész-botanikus szakosztályának vezetőségi tagja;
- a Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportjának alapító tagja.

Több külföldi és sok belföldi kapcsolatot ápolt. Az utóbbiak közül 
néhány intézmény:
- Dél-dunántúli Természetvédelmi Hivatal;
- Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület;
- Mecsek Egyesület;
- Baranya Megyei Természetbarát Szövetség;
- Mecseki Erdőgazdaság;
- Országos Erdészeti Egyesület;
_ Baranya Megyei Levéltár
_ Janus Pannonius Múzeum
_ Szegedi Tudományegyetem
_ HERBÁRIA
_ Magyar Orvostörténeti Múzeum
_ Agrobotanikai Intézet Génbankja

Hosszú a Baranyai Auréllal készült interjúk és személyét érintő 
újsághírek, publikációk sora 1934-től, amikor a Dunántúl 
beszámolt a PAC közgyűléséről. A legutóbbi méltatás a Pécsi 
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Szemle 2000-őszi számában jelent meg Szabó László Gy.:„Pécs 
tudós gyógyszerészei” címmel, a Magyar Rádió Pécsi 
Stúdiójából pedig Kovács Imre „Apák és fiúk” műsorában idézte 
fel emlékét és hangját. Számomra a leglíraibb írás -ami nemcsak 
róla, hanem a Cinke-tanyáról szól- Faltysné Újvári Annáé, amely 
a Művészeti Szakközépiskola és a Pécsi Zöld Kör TÁVLAT 
kiadványában „Egyszer volt, hol nem volt” címmel látott 
napvilágot.
Édesapánk izgalmas és hosszú élete során számos elismerést, 
kitüntetést kapott. Az elsőt 1930-ban, amikor a budapesti 
sportkarikatúra pályázaton II. díjat nyert. 1956-ban -szintén 
pályamunkáért- kiemelt díjban részesült „Pécs város és 
környékének gyógynövényei” című dolgozatáért és 300 lapos 
herbáriumáért. (A zsűri megcsodálhatta kézírását is.) „Érdemes 
Gyógyszerész” és „Az Egészségügy Kiváló Dolgozója” 
kitüntetést kapott az egészségügyi minisztertől. A PAB 
természetvédelmi pályázatán 1971-ben és 1972-ben is díjazták. 
Emléklapot őrzünk a Baranya Megyei Természetbarát 
Szövetségtől. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Tanácsa 
„Arany díszoklevél”-lel tüntette ki. „Baranya egészségügyéért 
Doktor Sándor-plakett"-et kapott. A Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság „Augustin-emlékérem”-mel ismerte el munkásságát. 
Van oklevele a Magyar Agrártudományi Egyesülettől is.
Nem folytatom. Ez csak leltár, statisztika, amit egy centenárium 
alkalmával (talán) el kell végezni.
Az életrajzi adatokat azzal szeretném kiegészíteni, hogy 1934- 
ben feleségül vette Reif Emmyt. Négy gyermeket neveltek fel és 
nyolc unokájuk született, amiért nem jár semmilyen pleesni, 
pedig ez életük legnagyobb alkotása. (Mellékesen túléltek két 
világháborút és egy forradalmat is.)
Közismertségét, népszerűségét sokirányú érdeklődésének, 
rendkívüli kapcsolatteremtő képességének, szociális 
érzékenységének és természetesen annak köszönhette, hogy 
Pécs főterén, kirakatban dolgozott, ahol minden második pécsi 
család legalább egy tagja megfordult. És minden betérőhöz volt 
jó szava. „Azt akarom, hogy a beteg mosolyogjon: kedveskedem 
neki”-mondta. Azt tartotta, hogy hétköznapra, gyakori 
használatra, kenyérkeresönek kell a legjobb minőségű ruha, 
ünneplésnek -amit csak ritkán veszünk elő- mutatós, de olcsóbb 
is megteszi. (Meg azt is mondta, hogy a cipő tisztítását nem az 
orránál, hanem a sarkánál kell kezdeni)

17



Emberi, baráti kapcsolataiban is hasonlóan vélekedett. 
Természetesen az ifjúkori közös élmények voltak a 
meghatározók, és a sportbaráti kapcsolatok is egész életre 
szóltak, mint például Csokonay Sándor tornásszal, Bodosi 
Mihály atlétával, Bárány István úszóval és még folytathatnám. A 
közös érdeklődésnek és az egymásra utaltságnak köszönhette 
felnőttkori barátait, akiket nem tudok hiánytalanul felsorolni. A 
természet alázatos tisztelete volt társaival való kapcsolatainak 
alapja, a közel azonos életkoron túl a hegyek, az erdő szeretete 
alakította ki végül azt a négyest, amelyet oly gyakran 
emlegetünk: a Millner-fiúk, Csokonay Sándor és Baranyai Aurél 
társaságát.
Néhány képet válogattam ki a család fotóarchívumából, hogy 
ezeknek a férfiaknak, ezeknek a szerény tudósoknak és annak a 
kis rönkháznak, amelyet ők Cinke-tanyának kereszteltek, 
emléket állíthassunk. Az embereknek, a hegynek, a fáknak, a 
kunyhónak. Csokonay Sándor 1971-ben hetvenhétszer járt a 
Vörös hegyen (december 26-án is), Baranyai Aurél „csak” 
ötvenszer. Magam is sokszor szárítottam ázott ruhámat, 
dörzsöltem átfázott végtagjaimat a tűzgyújtás után öt perccel 
már meleget sugárzó remek dobkályha mellett, és a parázsra 
sem kellett sokáig várni, hogy a tanyára rendszeresített, 
drótfonatú kenyérpirítót is használni lehessen. Bálint fiam másfél 
éves korában (még gumibugyiban) ment fel -mindvégig a saját 
lábain- egyedül „a hegyre”. Kerültem a Cinke-tanyát, ha úgy 
tudtam, hogy mind a négyen ott vannak. Nem tartottam volna 
illendőnek, hogy meghitt együttlétüket zavarjam. (Pedig a négy 
névre szóló ülőkén kívül támlás vendégszék is volt a házban.)

A nagy négyes
Balról:
Csokonay Sándor 
Baranyai Aurél 
Millner Pál
Millner Jenő
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A Cinke tanyán találkozni 
mindig öröm volt
Balról:
Baranyai Aurél
Csokonay Sándor
Millner Pál

Mindegyikük ültetett egy 
fenyőfát

Tennivalók a ház körűl- 
fűrészelés
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Biológia óra a Vörös-hegyen

Tetőjavítás
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Salve gladiátoré!
Balról:
Baranyai Aurél
Csokonay Sándor

Pihenőben
Balról:
Baranyai Aurél 
Millner Jenő

Óh Nap!
Köszönjük fényed, 
szőlőt érlelő 
meleged!
Balról:
Baranyai Aurél
Millner Pál
Csokonay Sándor
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Itatás a Mihály 
remeténél
Balról:
Baranyai Aurél
Csokonay Sándor

A Laci -forrás fölötti 
öreg bükk tövében

Záróra
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Gondoskodott a folytatásról

„Aurél bácsi” utolsó bejegyzése a Cinke-tanya asztali 
naptárában 1983. március 6-án, vasárnap:

„Virágozni kezd a Daphne
Ocsu a vadaknak - Etetők
Martilapu-virág
Vannak még kis hófoltok
Enyhe, felhős idő
Pityeg a tavaszmadár Baranyai”

Március 22-én munkaidőm után, hazafelé menet 
felugrottam hozzá. Beszámoltam az enyéimről, ő a tervezett 
„Baranyai Füveskönyv”-röl és a nyolc kötetes „Baranyai 
Almanach”-ról beszélt. Arra kért, ne siessek, vacsorázzunk 
együtt. Mit szeretnél enni? -kérdeztem. Sonkát. És mit innál? 
Pezsgőt. Még zárás előtt értem a Búza téri élelmiszer-áruházba. 
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A sonkát kedvenc deszkáján darabolta, és mire befejeztük az 
étkezést, az ital is kellően lehűlt. Koccintottunk.
Ez lett az „utolsó vacsora”, utolsó találkozásunk, másnap reggel 
már nem ébredt fel. Hálás vagyok neki, hogy így búcsúzott 
tőlem. (Szerintem így akarta, ilyen volt a stílusa. Pezsgős 
vacsora, aztán-Agyö!)

Van a Szuadó-tetőről a Farkas forrás felé tartó 
völgyecskében egy „Négy barát” feliratú forrás. A névtábla négy 
sarkában abc-sorrendben négy monogram: BA - CS - MJ - MP. 
A megfejtés:

Baranyai Aurél,
Csokonay Sándor,
Millner Jenő és
Millner Pál

Már egyikük sem él, de ha a mecseki Vörös-hegy táján 
jársz, figyelj, mit susognak a fenyők!
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Fotó: Gergely Tibor
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NAGYEZERJÓFŰ
(dictanrnus albus)

TÓTH KLÁRA

Jellegzetes, mással össze nem téveszthető növényünk, melyet 
leveleiről és száraz kórójáról is könnyen felismerünk. Igen nagy 
illóolajtartalma miatt érintése allergiás tüneteket is okozhat 
Száraz tölgyesek bokros szegélyén, május végi estéken vagy zápor 
után bódító citromillatot árasztó, piroslila, végálló fürtben pompázó, 
magas növény. Fűszeres illata attól az éteres olajtól származik, 
amelyet mirigyszörei oly bőségben választanak ki. Ha égő gyufát 
közelítünk hozzá, a növényen sercegö láng lobban végig. Ezt 
állítólag Linné leánya kísérelte meg először, és talán e felvillanó 
„lidércfény” legendájának köszönheti boszorkányfű nevét. (Egyes 
szakírók szerint ez a gyulladás forró napokon még öngyulladás 
formájában is megtörténik)
Erőteljes szára, virágkocsányai és termése rövid, vörös 
mirigyszőröktől érdes. Levelei páratlanul szárnyasan összetettek, a 
körisfa leveleihez hasonlóak, börnemüek, merevek, fényesek, 
sötétzöldek, áttetszőén pontozottak. Csak a legalsó, időrendben 
először megjelenő levelei épek. A levélkék hosszúkás-tojásdadok , 
aprón fűrészesek, csipkés fogasak, alul pelyhesek. A virágzat nagy 
virágú, ágtetözö fürt. Virágai 5-tagúak. A szirmok halványpirosak, 
világos ciklámen színűek, lilás erűek. A termés mélyen 5-hasábú 
tok, rekeszfalainak belső rétege porcos, a külsőtől elválik, és 
rugalmasan pattan ki a mag. Május-júniusban virágzik.
Virágzó szépségén túl szárított formája is szemet gyönyörködtető, a 
virágkötészet kedvelt alapanyaga is lehetne. Ezen túl 
gyógynövényként való hasznosíthatósága miatt is értékes.
A levelek teája emésztésjavító, idegerösítő. A virág és a gyökér 
kivonatával likőr, parfüm készül. Keringésjavító összetett gyógyszer
készítményekben szerepel, továbbá egyes svédcseppekben.
Védett! Védelmét az tette szükségessé, hogy gyógynövényként és 
csokorvirágnak egyaránt tömegesen gyűjtötték.
Magyarországon a molyhostölgyesek, sziklaerdök tisztásain, 
vágásterületein, lejtöfüves sztyepprétjein gyakori. Mészigényes. A 
meleg, száraz napsütötte termőhelyeket, a sekély földes 
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váztalajokat kedveli. Középhegységeinkben gyakori. Nyugat- 
Dunántúlon csak mész alapközeten fordul elő. Dél-Dunántúlon 
Somogyiéi a Tolnai-dombságig megtalálható. Az Alföldön ritkább.
A Mecsekben eléggé elterjedt. A déli oldalon, a Misina és Tubes 
lejtőin, pusztafüves területeken, az abaligeti út mentén, s a Kelet- 
Mecsek napsütötte részein gyakran gyönyörködhetünk szép 
példányaiban.
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A MECSEKI PARKERDŐ, VÁROSI ERDŐ 
MEGNEVEZETT TURISTAÚTJAI 
ÉS ÉPÍTETT TURISTAPIHENŐI

BARONEKJENŐ

Meg kell ismernünk a földet, melyen járunk, a természetet, amely körülvesz bennünket

A természetjáró egész élete a nagy megismerések keresésében 
zajlik. Az ember kevésbé gondol arra, hogy a természetben a vén 
köveknek, a régi építményeknek nagy élettörténetük van. 
Elmondják a kövek, a régi építmények, hogy a suhanó idő hány 
tájképet hozott és vitt magával addig, amíg a maihoz ért.
Pécs város fölött úgy látszik a Mecsek, mint valami menyasszonyi 
koszorú a boldog ara fején, úgy díszük ott, mint a királyok homlokán 
a korona, mondjuk mi, akik szeretjük a Mecseket.
Az 1891. április 30-án megalakult Mecsek Egyesület „közelebb 
hozta a Mecseket” Pécs városához. Ezt a nagyszerű tettet úgy 
oldottak meg, hogy a város fölötti szőlők között turista utakat 
építettek. Ezeken az utakon sétálva, gyalogosan jutottak fel a 
városlakók a hegyre, az erdőbe. A városi parkerdőt „berendezték”, 
hogy a kirándulók a természet adta csodálatos környezetbe 
találjanak, olyan ember által épített létesítményeket, erdöbútorokat, 
amelyek érdekessé, komfortossá teszik az ott tartózkodást. Ilyen 
létesítmények a turistautak, a menedékházak, a kilátók, a kiépített 
források, a turistapihenök és az emlékhelyek. Ezek az építmények 
közadakozásból, vagy egy-egy család hagyatékából épültek. 
Közhasznú célt szolgáltak és szolgálnak. Emléket állítanak 
azoknak, akik kötődtek a hegyhez, természethez, és tisztelői, 
barátai, családtagjai is ezt akarták.

Amikor hozzáfogtam a dolgozat megírásához, úgy gondoltam, hogy 
a kutatásaim eredményét, a korabeli sajtó és a Mecsek Egyesület 
évkönyvei által prezentált tényeket - a keletkezésükkor leírt 
formában - tárom Önök elé. Abban a korban és időben megírt 
ismertetők, hírek, eredetiben tükrözik vissza a tényeket és a kor 
hangulatát.
Úgy gondolom, hogy a Mecsek turistaútjainak, turistapihenőinek 
építése - közel 100 évvel ezelőtt - nagy eseménynek számított 
Pécs város, a Mecseket szertő emberek életében.
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A turistapihenökröl készült rajzok Kovács János munkái. A 
fényképek amelyeket dr Bátai István és dr Sebök Béla készített a 
jelenlegi állapotot tükrözik. Bemutatunk néhány korabeli fotót is 
azért, hogy magunk elé képzelhessük az akkori állapotot is. Az 
1993-ban újjáalakult Mecsek Egyesület felkérte a Pécsi 
Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt-t a turistapihenök felújítására. 
Az együttműködés alapján 2002. júniusától minden épített mecseki 
turistapihenö felújítva várja a kirándulókat.

A Mecseki Parkerdő megnevezett turistaútjainak áttekintő térképe
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KARDOS KÁLMÁN TURISTAÚT

Útvonal: Krumplivölgyi kőbánya ( Mecsek kapu )- Kardos Kálmán 
úti kulcsosház (menedékház) - Roboz turistapihenő.

Az 1892-ben megjelent -Képes útmutató- a következőket írja a 
Mecsek első turista utjának felavatásáról: „A város fölött 
végignyúlnak a legszebb szölökertek csinos nyári lakokkal és 
pinczeházakkal, hová a város lakossága esténként is, de vasárnap 
és ünnepnapokon nagyobb számban szokott kirándulni.”
Az új turistaúton 1892. május hó 12-én egy 150-200 főből álló 
társaság vonult a hegyre. E napon tartotta a Mecsek Egyesület első 
kirándulását az út felavatása alkalmából. Az 1026 méter hosszú 
sétautat Kardos Kálmán főispánról a Mecsek Egyesület elnökéről 
nevezték el.
Kardos Kálmán (Hidas, 1839-Pécs, 1916) Pécs és Baranya 
vármegye főispánja.
„Tíz évet meghaladó időn áttöltötte be ezen tisztet, amely 
valóságos renaissancea volt Pécs városának. Már 25 éves korában 
mandátummal ment föl a képviselöházba és jó ajánló levél volt, 
hogy a királyi pár koronázásánál, mint aranysarkantyús vitéz 
szerepelhetett a délceg, nagyműveltségü ifjú akinek tanítására 
édes atyja, Baranya egykori alispánja nem sajnálta az áldozatot. 
Poéta lelkületű ember, a legjobb testvér volt és nővéreinek 
meghozta azt az áldozatot, hogy nőtlen maradt....
Az Ö föispánsága alatt tartották Pécsett országos gyűlésüket az 
erdészek, majd a természettudósoknak és akkor volt Pécsett a 
vándorgyűlésük és az ezen alkalmaknál kibocsátott könyvek 
előszavát ragyogó tollal ép oly szívesen és irodalmi kézséggel írta 
meg”.

(Lenkei Lajos 1922. Negyven év Pécs életéből (egy újságíró visszaemlékezései 37. oldal)

A Mecsek Egyesület róla nevezte el első turistaútját. Működése 
alatt készült el Pécs város színháza, laktanyákat, iskolákat építettek 
és megkezdte működését a Királyi ítélőtábla. 1896-tól a pécsváradi 
kerület országgyűlési képviselője, 1898-ban a képviselőház 
alelnöke volt. Beszélt németül és franciául, kitűnő szónok volt. 
1891-1905-ig a Mecsek Egyesület első elnöke, 1906-tól örökös 
díszelnöke.
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FLÓRA TURISTAPIHENÖ

1893-tól Zellerin Mátyás vállalkozó által adományozott pavilon állt a 
helyén. A köépítményt 1901-ben építették, jelenlegi formájában 
1911-től láthatjuk. 392 méter tengerszint feletti magasságban 
található a Bertalan sziklán, Dömörkaputól DK-re a gyűkési szőlők 
felett. Szép, bástyára emlékeztető kilátó. 1911-től Flóra pihenő a 
neve, az addig Dömörkapui illetve Bertalan kilátónak nevezett 
építménynek.

A Hamerli család (Imre, József, Károly) 500 koronás adományából 
újították fel, és édesanyjuk emlékére nevezték el Flóra- pihenőnek. 
A faszerkezetű, fakorlát helyett a kő mellvédet, a kőkorlátot 1911- 
ben építették. A turistapihenő felépítése előtt ezen a helyen egy 
pavilon állt, mely Zellerin Mátyás pécsi vállalkozó ajándéka volt (ö 
építette Pécs első vízvezetékét 1892-ben).

Hamerli János 1861-ben indította be kesztyűs és sérvkötő készítő 
műhelyét, amit apja Pécsett a Kis Flórián u. 8. sz. alatti házában 
nyitott meg. 1872-ben külföldi tanulmányutat tett, termékeit az 
egész monarchiában ismerték.
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Felesége, Szalay Flóra Veszprémből származott, aki a Majtényi 
birtok jószágkormányzójának leánya volt. Az ősök Svájcból 
Ausztrián keresztül kerültek Magyarországra. Kemény akaratú 
asszony volt. Neki köszönhető a kesztyűs műhely fejlődése. A 
tényleges hatalom a családon belül és az üzleti életben az ö 
kezében összpontosult, aki vasakarattal kormányozta a családot és 
irányította a vállalkozást.

(Az adatok: .Tanulmányok Pécs történetéből 1996", Sey Gábor: Adatok a Hamerli család történetéhez 288.0.)

A dömör szó, oszmán-török eredetű, ami megerősített kaput jelent. 
A Bertalan-sziklát régen bányaszéknek nevezték. Bertalan-szikla 
egy szék alakú képződmény, ahonnan szép kilátás nyílik a város 
keleti részére. A régészek szerint abban az időben, amikor még 
pogányok lakták a várost és környékét, mindig ilyen magaslaton 
mutatták be áldozatukat az isteneknek.

„A Bertalani sziklán áll a Zellerin Mátyás által adományozott és a 
Mecsek Egyesület által felállított menház fogadja az utast s a 
honnét elragadó szép kilátás nyílik a bányatelepekre, az erdővel 
benőtt hullámos hegyhátakra, a Pécsvárad - Hosszúhetényi 
hegylánczra, a Hármashegy csúcsaira s a Zengő magas ormára."

(Kiss József: Pécs és környéke vezetökönyv, 1894.) 

32



„Rendbe hoztuk az elpusztult dömörkapu kilátót is, amelynek 
plateauját az eddigi fakerítés helyett köfalazattal vettük körül, s 
cementpadokkal láttuk el, valamint cementhabarccsal erősítettük 
meg magát az alapzatot és lépcsőtámfalakat is, úgy, hogy új 
kilátónkat nem pusztítják az idők viharai, de nincs kitéve a rossz 
akaratú emberek rongálásának se, mert a restaurálásnál a 
faanyagot teljesen mellőztük.”
„Az új kilátóhely „Flóra pihenője” nevet visel boldog özvegy Hamerli 
Jánosné Úrnő emlékére, kinek halála után gyermekei 500 koronát 
adományoztak egyesületünknek.
Köszönetét mondunk a Hamerli testvéreknek nagylelkű 
adományukért...”

(Mecsek Egyesület évkönyv 1911. 157-158. oldal.)

1909-ben a vihar által ledöntött dömörkapui pavilont 1911-ben 
Hamerli József állította helyre, illetve építette át pihenőnek, 
kilátónak, és édesanyja emlékére Flóra-pihenőnek keresztelték.

(Mecsek Egyesület évkönyv 1930. 23. oldal.)
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BÁNFFAI SIMON TURISTAÚT

Útvonal: Kardos Kálmán turistaút (Robosz-turistapihenö)-Máriakép 
(Állatkert)-Szigriszt-kereszt-Misinatetö.

1898-ban kezdték építeni, 1899-ben nevezték el Bánffai Simonról 
az 1305 méter hosszú turista utat.

Bánffai Simon (Szebény 1819-Pécs 1902)
Ügyvéd, újságíró, királyi közjegyző. Baranya megyei német 
nemzetiségű, földműves családból származik. Székelyben 
született. Sokat turistáskodott a Mecseken. Középiskoláit Pécsett, 
jogi tanulmányait Bécsben végezte. Majláth György jurátusa volt, 
1848-ban a Közlekedési Minisztériumhoz a számvevőségi osztály 
vezetőjévé nevezték ki. A szabadságharc után az irodalomnak élt 
1855 Pécsre jött, itt ügyvédi irodát nyitott. 1860-ban megalapította 
és szerkesztette a „Pécsi lapok”-at. 1861-ben a pécsváradi 
kerületben országgyűlési képviselővé választották. Később 
Baranya megye tiszti főügyésze. 1875-ben királyi közjegyzővé 
nevezték ki, amelyet haláláig folytatott. A Mecsek Egyesület 
megalakításának egyik szorgalmazója. 1891 április 30-án az Ö 
vezetésével mondták ki a Nemzeti Casinóba, a Mecsek Egyesület 
megalakulását. Ö avatta fel 1892-ben a Mecsek első sétaútját. 
1891-1901-ig a Mecsek Egyesület alelnöke. Majd Ö volt a Mecsek 
Egyesület első tiszteletbeli tagja. 83 éves korában halt meg.

KISS JÓZSEF TURISTAÚT

Útvonal: Frühweisz völgy (Székely Bertalan út) -Cingolány rét 
(Mandulás) -Kardos Kálmán út északi vége (Roboz pihenő).

1899. augusztus 27-én nevezték el Kiss Józsefről a 9 éves titkári 
tevékenységének elismeréseként az 1247 méter hosszú turistautat.
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Kiss József (Mesztegnyő 1858 - Pécs 1939)
Pécsett volt diák. 1884-ben a Pécsi Főreáliskola tanára, igazgatója 
volt. Több útikalauzt írt a Mecsekről, amelyek több kiadást 
megértek. 1891-ben kezdeményezője volt a Mecsek Egyesület 
megalakításának. Ö szerkesztette a Mecsek Egyesület évkönyveit 
haláláig, a Pécsi Naplóban 1898-tól a Turistaság című rovatot 
vezette. A Mecsek Egyesület alapító tagja, 1933-ban lemondott 
titkári funkciójáról, ettől az évtől, örökös és tiszteletbeli elnöke,és a 
Kiss József Asztal megalapítója. A Magyar Turista Egyesületnek 
1914-1920-ig alelnöke, 1921 -1929-ig társelnöke volt. 1916-ban róla 
nevezték el az 1908-ban épült misinai kilátót. A mecseki 
természetjárás legnagyobb alakja.

„Kiss József ügyvéd fia József a pécsi föreáliskola igazgatója egy 
ideig, a Mecsek Egyesület nagyranövelője, a Pécsi Dalárda egyik 
oszlopa, régi tagja a városi törvényhatósági bizottságnak. 42 évi 
áldozatos tanári működése után az 1921-22—i tanév kezdete előtt 
vonult nyugalomba, miután előzőleg elnyerte az igazgatói címet.”

(Lenkei Lajos 192. Negyven év Pécs életéből (egy újságíró visszaemlékezései) 98.oldal)

VASZARY GYULA TURISTAÚT

Útvonal: Dömörkapu- Bertalan szikla (Flóra-pihenő)

1902-ben nevezték el Vaszary Gyuláról a turistautat.

Vaszary Gyula (1848-1913 )
Pécs város rendőrkapitánya, a Mecsek Egyesület megalakításának 
kezdeményezője és alapító tagja, a majd annak igazgatója volt.
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MÓCS SZANISZLÓ TURISTAÚT

Útvonal: Szaniszló turistapihenő-Tettye.

1904. évben kezdték építeni, 1905-ben fejezték be a Szaniszló 
turistapihenötöl Tettyére vezető turistautat, amelyet Suha Rezső 
városi erdőmester jelölt ki. A turistaút hossza 1342 méter, 122 
lépcsőn kell lépkedni, hogy a Tettyére érjünk. A Tettye feletti részen 
a turistaút mentén és a turistapihenő körül fenyöcsemetéket ültettek 
annak idején, hogy Mócs Szaniszló kedvenc fái szegélyezzék az 
utat és azok vegyék körül a turistapihenőt.

MÓCS SZANISZLÓ TURISTAPIHENŐ

1905. szeptember 5.-én volt az avatása. Építése 532,25 koronába 
került. Bánffai Simon Pécs város királyi közjegyzőjéről elnevezett 
turistaút mellett található az Állatkert és a Dömörkapu között.
A turistapihenőt Károlyi Emil tervezte. Egy terméskő-halmot 
szimbolizál, gránit táblával és kőpaddal ellátva.
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A turistapihenőn lévő emléktábla felirata:

Dr. MÓCS SZANISZLÓ 
CISZT. R. TANÁRNAK

A TERMÉSZET LELKES BARÁTJÁNAK 
A M. E. BUZGÓ MUNKÁSÁNAK EMLÉKÉRE 
TISZTELŐI ÉS BARÁTAI TÁMOGATÁSÁVAL 

ÁLLÍTOTTA A MECSEK EGYESÜLET 1905. ÉVBEN.

Mócs Szaniszló 1862. június 30.-án Bács-Kulán született, és 1904. 
február 24.-én Berlinben halt meg. 1885-ben szentelték pappá. 
Ciszterci szerzetes főgimnáziumi tanár volt, a Mecsek Egyesület 
alapító tagja,majd 13 éven át az Egyesület választmányának tagja. 
Rendszeresen járta a Mecseket, a Magas-Tátra és az Alpok 
hegyeit.

„Gimnáziumi tanulmányait Baján végezte. 1880. szeptember 4.-én 
lépett be a ciszterci rendbe, fogadalmat tett 1885 augusztus 4-én, 
pappá szentelték 1885. augusztus 9-én. Tanári pályáját 
Székesfehérváron kezdte 1884-86-ig. Pécsett 1886-87-ig tanított. 
Tanári oklevelének megszerzése miatt Budapestre majd 1890-ben 
ismét Pécsre került. Természet szépségéért rajongó lelke miatt a 
Mecsek Egyesületben buzgólkodott.”

(Ciszterci rend értesítője 1903-1904. 1. oldal)
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„Bejárta az északi tenger partvidékét, svájc hófödte ormait. A 
magyar irodalom is érdekelte, amelyet két önálló munkával 
gyarapítóit. 1890.-ben írta „Kézirati pálos iskoladrámák” és „A 
magyar gerundium alakok történeti fejlődése” című tanulmányait. 
Vesebajának gyógyítása végett Berlinbe ment, 1904. február 20.-án 
veseoperációja a halálát okozta február 24-én.
Berlinben Weissensee-Kirchhof E 25. sor 36. sz. van eltemetve

(Mecsek Egyesület évkönyve, 1904.)

„A pécsi Ciszterci Rend gimnáziumában latin-magyar tanára volt 
Babits Mihálynak, akire nagy hatással volt diákéveiben. Babits 
Mihály ezt a kapcsolatot megörökítette „Tímár Virgil fia” című 
regényében.

Dr. Mócs Szaniszló ciszterci tanár is azok közé tartozott, akik az 
egyesületünk mindenkor legbuzgóbb munkatársai között foglaltak 
helyet. Sajnos csak 14 évig, mert akkor kiragadta a halál körünkből. 
Fiatalon élete 43. évében halt meg Berlinben, hol gyógyulást 
keresett. Jó turista volt, aki nem csak a hazai hegyek között, de az 
osztrák, olasz Alpesekben is sok szép túrát tett. S mindig büszke 
örömmel emlékezett meg a svájci Cima di Jazzi 3818 méteres 
ormára tett túrájáról.
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Ezután már csak 4000-es csúcsok vonzották. Vágyai azonban nem 
mehettek teljesedésbe, mert megrongált egészsége ezt nem 
engedte. Ezért kellett lemondania az 1903-ban tervezett Glockner 
túráról is, hogy Olaszország enyhe éghajlata alatt keressen 
gyógyulást. Milyen szeretet övezte Öt, mint tanárt és mint embert, 
arról tanuskodika tisztelői adományából készített Szaniszló út és 
kedvenc nyugvóhelyén állított Szaniszló pihenő (mint ilyen első a 
Mecseken), melyet az adományozók nemes szándékának 
megfelelőleg a Mecsek Egyesület állítatott fel, ahol az Ő szelleme 
él.”

(Megyek Egyesület évkönyv 1930. 69. oldal)
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IRMA TURISTAÚT

Útvonal: Dömörkapú-Tettye

1904-ben kezdték építeni és 1905-ben fejezték be és nevezték el 
Irma útnak az 1491 méter hosszú turistautat, amelynek névadója 
Hamedli Gyuláné, Schenllenberg Irma volt.

„Hamedli Gyula pécsi polgár végrendeletileg 6000 koronát, 
vagyonának 2/3 részét hagyományozta a Mecsek Egyesületre, 
hogy utat építsenek a Dömörkaputól a Tettyére, és azt Irma útnak 
nevezzék el feleségéről. Az Irma út 1491 méter hosszú, amit 1905- 
ben építettek. Megkezdtük az elmúlt évben az Irma út egyik szép 
pontján, Hamedli Gyula emlékének felállítását is, mellyel 
kegyeletünknek akarunk kifejezést adni a Mecsek Egyesület igaz 
barátjának emléke iránt. A terméskőből rakott tömb gránittábláján a 
következő felírás lesz olvasható:

„Áldozatkész tagjának 
Hamedli Gyulának 
hálás kegyelettel 

a Mecsek Egyesület”

Hirdesse szerény emlék az utókornak, hogy volt egyszer egy pécsi 
polgár, aki szerzett vagyonkájának jelentékeny részét a város 
környezetének szépítésére hagyta. Aki nem hangzatos szavakkal, 
de tettekkel mutatta meg, hogy városának hűséges fia, aki szegény 
létére példát mutatott a gazdagok azon kötelességéből, hogy 
nemes célok támogatására áldozatokat kell hozni, aki átérezte azt a 
polgári erényt, hogy azzal a várossal szemben, hol életünk szép 
napjait eltöltjük, kötelességek is hárulnak ránk.
A mi önző világunkban jól esik visszaemlékeznünk ideális lelkületű 
polgártársunkra, aki dolgozott, hogy munkája gyümölcséből a 
köznek is jusson. Oly ritka jelenség ez, mely méltó a 
megemlékezésre és mindannyiunk hálájára.”

(Mecsek Egyesület évkönyve 1910. 152-153. oldal)

Részletek a Hamedli pihenőnél olvashatók.
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GYURI ÚT

Útvonala: Tettye utcát köti össze a Tettye parkkal.

1905-ben nevezték el Reeh Györgyről a 350 méter hosszú sétautat. 
Reeh György (Pécs 1862 - Pécs 1932) városi tisztviselő. Apja 
fűszerkereskedö volt. Középiskoláit és a jogakadémiát Pécsett 
végezte. 1893-ban városi tanácsos. 1894-től a város 
rendőrkapitánya. 1918-ban nyugalomba vonult. A Mecsek 
Egyesület alapító tagja. 1903-1921-ig az egyesület igazgatója. 
1916-ban, majd 1927 és 1929 között a Madárvédő Osztály elnöke.

„Reeh György volt, aki még most is mindenütt ott található, ahol a 
város, első sorban azonban a Tettye javát véli szolgáltatni ... 
Fiatalon választotta meg a közgyűlés Reeh Györgyöt, a népszerű 
városi tisztviselőt tanácsosává ... Városi tisztviselő működése 
azonban nem lett volna elegendő, hogy a város egész 
közönségének Ö legyen a Gyurija, mely névmegjelölés valóságos 
fogalommá lett nálunk, sőt a Tettyére vezető szerpentin utat, mely 
az Ö szorgalmazására épült, lényegesen megkönnyítve ezen a 
legkevesebb, mert legközelebbi és legszebb kiránduló helyükre 
való eljutást, egyszerűen Gyuri útnak keresztelték el ...”

(Negyven év Pécs életéből (egy újságíró visszaemlékezései 213. oldal) Lenki Lajos 1922.)

BALOG KÁROLY TURISTAÚT

Útvonal: Kardos Kálmán turistaút északi vége (Roboz- 
turistapihenö),Állatkert,Szaniszló,turistapihenő,Dömörkapú.

1905-ben avatták fel az 1436 méter hosszú turistautat.

Balog Károly dr. (1848-1918 Budapest)
A Királyi Tábla elnöke, a Mecsek Egyesület alelnöke, majd annak 
elnöke. Tudományos alapossággal dolgozta fel a Mecsek 
növényvilágát, botanikai érdekességeit. Szép és pontos rajzaival 
örökítette meg a legjellegzetesebb mecseki növényeket. A Mecsek 
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Egyesület alapító tagja, 1901-1905-ig alelnöke, 1906-1919 között 
elnöke volt.
Néhány évig a Nemzeti Casinó elnöke. Irodalmi értékű írásai a 
pécsi újságokban jelentek meg.

„Balog Károly a Madáchok nemzetségének leszármazottja és ide 
vezethető vissza az irodalmi készsége, mely különösen 
természetleírásban jutott ékesen kifejezésre, amint rajongó híve 
volt mindenkor a természetnek és a Mecsek Egyesületnek nagy 
szerencséje volt amikor Kardos Kálmán után Ö vette át elnöki 
tisztét”

(Lenkei Lajos 1922 Negyven év Pécs életéből (egy újságíró visszaemlékezései). 98. oldal)

HAMEDLI TURISTAPIHENÖ

1910-ben Hamedli Gyula fényképész hagyatékából épült.
A Mecsek Egyesület az engedélyt a város tanácsától 17112 sz. 
alatt kapta meg.
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A turistapihenőn lévő emléktábla felirata:

ÁLDOZATKÉSZ TAGJÁNAK 
HAMEDLI GYULÁNAK 

HÁLÁS KÖSZÖNETTEL 
A MECSEK EGYESÜLET.

Hamedli Gyula (Arad 1862 - Pécs 1904)
1862-ben Aradon született, ahol atyja műhelyében lett asztalos 
tanonc, majd fényképész tanulónak állt. Budapest, Bécs, Párizs 
következett, hogy tökéletesítse szakmai tudását. Pécset választotta 
letelepedése helyéül. Feleségül vette Schellenberg Irmát. Néhány 
évi házasság után felesége és gyermeke meghalt. Ezt követően 
munkával kötötte le figyelmét, hogy felejtse szomorú 
megpróbáltatásait. Férfikora delén súlyos betegség támadta meg, 
amelyen műtéttel keresett gyógyulást. Az operáció után azonban 
komplikációk léptek fel, és életének 42. évében meghalt. A 
feleségéről elnevezett Irma út és az Irma út mellett lévő emlékkő 
hirdeti Ő és családja nagyságát. A pihenővel szemben egykor a 
vízfolyáson keresztül szép fahíd vezetett át.
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„Az Irma út középtáján, egy kőfalon Hamedli Gyula néhai 
fényképész a Mecsek Egyesület volt tagja emlékét megörökítő 
márványtábla van elhelyezve. Szomorúan poétikus ennek a Irma 
útnak a létrejötte. Egy idegenből Pécsre jött fiatalember, Hamedli 
Gyula fényképész, sok évvel ezelőtt nőül vette Schellenberg pécsi 
ecetgyáros Irma leányát. A fiatal szépasszony rövid boldog 
házasság után gyermekével együtt meghalt. Hamedli Gyulának - ki 
bánatában sokat járta a Mecsek vidékét - végtelenül tetszett a 
Mecsek Egyesület munkálkodása. Mindig hangoztatta, hogy halála 
esetén intézkedni fog, hogy a Mecsek Egyesület további útépítés 
céljára nagyobb összeget kapjon hagyatékából. Fiatalember 
szájából furcsán hangzott az ilyen ígéret. Mikorra válhat az 
esedékessé? És íme mi történt? Hamedli Gyula betegágyba került. 
Baja gyógyíthatatlan volt. Meghalt. Végrendeletét felbontják, és ott 
találják végső intézkedését, mely szerint hagyatékának felét a 
Mecsek Egyesület örökli. Csináltassa meg a pénzből az Egyesület 
által jelzett utat, mely a Tettyéről a Dömörkapuhoz, a Bertalan 
sziklához vezet és nevezze el ezt az utat boldogult feleségéről: 
Irma útnak. Csak egyet kötött ki, hogy felesége és gyermeke, 
valamint az ö sírját tíz éven át gondozza az Egyesület. Ez a 
története az 1491 méter hosszú Irma útnak. Turisták! Ha végig 
mentek ezen a szép úton, szánjatok egy pillanatot Hamedli Gyula 
és felesége Schellenberg Irma a korán elhalt két jó lélek 
emlékének, kiknek korai elhunyta és a férjnek a nemes 
gondolkodása hozta létre a vadvirágos Mecseknek e poétikusa 
szép útját.”

(Mecsek Egyesület évkönyve 1930. 84-85. oldal)

ZSOLNAY MIKLÓS TURISTAÚT

Útvonal: Kardos úti kulcsosház (menedékház)-Hotel Kikelet- 
Francia emlékmű

1912-ben építették, 1913-ban nevezték el a 1340 méter hosszú 
turistautat Zsolnay Miklós gyárosról.
Zsolnay Miklós (Pécs, 1857-1922) gyáros.
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Zsolnay Vilmos fia, 1874-ben elvégezte a grazi kereskedelmi 
iskolát. 1878-ban Ö képviselte a Zsolnay-gyárat a Párizsi 
Világkiállításon. Az 1868-ban alapított Zsolnay Gyár kereskedelmi 
vezetője, majd igazgatója. Az 1907-es Pécsi Országos Kiállítás 
egyik fő szervezője volt. A főrendi ház örökös tagja. 1907. október 
12-én Pécs város díszpolgárává választották. 1908. május 31-én 
felavatott Francia emlékmű elkészítéséért a Francia Köztársaság 
lovagrendjével tüntették ki. A Mecsek Egyesület alapító tagja. 1906- 
1921 között alelnöke.

MILÉVA TURISTAÚT

Útvonal: Francia emlékmű-Szaniszló turistaút közti útvonal

1918-ban építették. Dr. Schmidt Antal, a Mecsek Egyesület 
választmányának tagja kezdeményezésére az általa felajánlott 
alapból épült. A Miléva út a feleségéről, Duka Miléváról kapta a 
nevét.

Schmidt Antal (1867-1934. június 11.)
Magyar királyi egészségügyi főtanácsos aPécsi Erzsébet 
Tudományegyetem nyugalmazott kórházigazgatója, főorvosa. 
Kiváló sebészorvos volt. 1893-ban szerezte orvosdoktori oklevelét 
Budapesten. Egy ideig Kolozsváron dolgozott. 1900-tól a pécsi 
közkórház tiszteletbeli főorvosa. 1903-ban helyettes főorvos. 1905- 
től a sebészeti osztály főorvosa. A háború ideje alatt a 
vöröskeresztkórház sebész főorvosa. 1916-ban a városi kórház 
igazgató főorvosa. Felesége, Duka Miléva, -leányát, Dulánszky 
Jenönét is Milévának hívták. Haladó gondolkodású ember, akinek 
nemes hivatása mellett érzéke volt minden szép és jó iránt. Nagy 
tisztelője volt a művészetnek. Sikere volt mint költőnek. „Sirassatok, 
ha meghalok” című szerzeményével nagy sikert aratott. Temetésén 
ezt a műdalát énekelte a Pécsi Dalárda búcsúztatóként, amelyen 
Dr. Kelemen Andor belvárosi plébános végezte a gyászszertartást.
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EMIL TURISTAPIHENÖ

1919. nyarán avatták fel a turistapihenőt. A Mandulásban, régi 
nevén Cingolányréten találjuk, a mai kemping területén. Dr. 
Wallerstein Bódog indította el a gyűjtést a turistapihenő építéséhez. 
A Dr. Bokor Emil kórházi főorvos emlékére épített, és Károlyi Emil 
által tervezett turistapihenőn 1926-ban kicserélték a márvány
tábláját svéd gránitra.

A turistapihenőn lévő emléktábla felirata:

EMIL-PIHENŐ
A TERMÉSZET IGAZ BARÁTJA A LELKES TURISTA

DR. BOKOR EMIL
KÓRHÁZI FŐORVOS

EMLÉKÉNEK MEGÖRÖKÍTÉSÉRE
JÓ BARÁTAI ÉS TISZTELŐI ADAKOZÁSÁBÓL 

EMELTETTE A MECSEK EGYESÜLET 
1919.

Dr. Bokor Emil (1865. január 20. - Pécs, 1918. január 28.) kórházi 
főorvos. 1893-tól tagja a Mecsek Egyesületnek. 1906-tól 
Választmányi tag. A Mecseken kívül rendszeresen túrázott a 
Magas-Tátrában, az erdélyi hegyekben, a Dolomitokban és az 
Alpokban.
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,,A Mecsek Egyesület alakulásától a Válaszmány tagja és az 
egyesület gyakorlati munkájában Is aktívan részt vett. Barátja lett a 
Mecseknek, bár kezdetben a kerékpározás sportját űzte. A Mecsek 
Egyesület megalakulása után kezdte szorgalmasan járni az erdőt, 
részvett az ott folyó munkában és megszerette a hegyet. Szép 
cikket írt a Dolomitok között tett túrájáról az 1911-es évkönyvbe.

Nem csak a Mecsek útjait járta, hanem a Magas Tátrában az 
Erdélyi Havasokban és az Alpesekben is túrázott. Meghordozta a 
Mecsek Egyesület jelvényét a Sonblick havas tetején is, beutazta 
Európát. Állandóan megmutatkozott nála a természet magasztos 
szépsége iránti szeretet. Halála előtt kilenc évvel családi tűzhelyet 
alapított. A feleségével boldog házasságban éltek.”

(Mecsek Egyesület évkönyv 1917. 1.oldal.)

.Dr, Bokor Emil korházi emléklap” címmel írt nekrológot halálakor 
Dr. Kenessey Aladár, alapítványt hozott létre Dr. Bokor Emil 
emlékére.”
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Méltatja a cikk a főorvos gyermekszeretetét, hogy a kórházban 
minden karácsonykor karácsonyfát állítatott, ünnepélyt szervezett, 
amellyel a szenvedő beteg gyerekek halvány arcára csalta a 
boldogság derűjét a felnőttek szemébe, pedig a meghatottság 
könnyeit.

(Pécsi Napló 1918. január 31. 1.oldal)
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LÁSZLÓ TURISTAPIHENÖ

1926. május 17-én avatták. A turistapihenő a Mecsek-kaputól 
északra található.
A Kardos úti menedékházig (kulcsosházig) vezető szerpentin 
sétaút. A Kardos Kálmánról elnevezett sétaút 1023 méter hosszú, 
1,6 méter széles, amelyet 1892. május 15-én avattak fel Mellette 
találjuk a László turistapihenőt.

A turistapihenön lévő emléktábla felirata:

LÁSZLÓ PIHENŐJE

Zsiga László gyógyszertár tulajdonos a Mecsek Egyesület 
Választmányának tagja emlékére emelték a turistapihenőt. 
Hoffmann László mérnök tervei alapján építették, amikor a Mecsek- 
kapu még nem létezett. A Széchenyi-téren lévő gyógyszertárában a 
Mecsek Egyesület tagjainak kedvezményt adott a vásárláskor. 
Tagja volt annak a héttagú szakértői bizottságnak, akik felügyelték 
a misinai Kiss József kilátó építését.

Sokat járt a természetben, jól ismerte a növényeket, elsősorban a 
gyógynövényeket. Baráti társaságával gyakran járt felfedezni a 
Mecsek természeti értékeit.
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A társas összejöveteleken sokszor beszélt a gyógynövények 
hatásáról, a betegségek természetes gyógymódjáról. Adományaival 
segítette a Mecsek Egyesület kiadványainak megjelenését. A 
Mecsek Egyesület Választmányának tagjaként részt vett az 
egyesületi tervek előkészítésében, a döntések meghozatalában. 
Rendszeres résztvevője volt a Tettye rendbetételéért rendezett 
ünnepségeknek és azokat anyagilag is segítette. Elmondhatjuk, 
hogy igazi támogatója, segítője volt a Mecsekért tevékenykedő 
egyesületi munkának.

„A Mecsek Egyesület a Kardos úton felállított László pihenőt 
holnap, pénteken du. 1/2 5-kor fogja felavatni, melyre boldogult 
Zsiga László barátait, tisztelőit és minden érdeklődőt szívesen lát. A 
pihenőt - melyet, Hoffmann László egyleti mérnök tervezett - az 
egyesület ez úton is a jóérzésű közönség oltalmába ajánlja."

(Pécsi Napló 1926. V. 20. 6. oldal.)

„A Kardos út egy kilátást nyújtó pontján került felépítésre - 
Hoffmann László egyesületi mérnök tervei szerint - a László 
pihenő, elhalt buzgó tagtársunk Zsiga Lászlónak emlékére. A 
7.500.000 korona költséghez gyűjtés utján a család tagjai és az 
elhunyt tisztelői és barátai 5.200.000 koronával járultak, a többit az 
egyesület pénztára fedezte.”

Elkészült már a Kardos úton a László pihenő, amit pénteken, e hó 
21-én avattak fel az egyesület tagjai és nagyszámú érdeklődő 
jelenlétében. A felavató beszédet az elnök elfoglaltsága miatt Dr. 
Igaz Béla pápai prelátus, alelnök tartotta, aki hatalmas szép 
beszédben méltatta Zsiga László elhalt választmányi tag 
természetszeretetét, s a Mecsek iránti rajongó lelkesedését, s azt a 
munkáságát, amit a Mecsek kultusz érdekében társaival, s 
különösen az ez ügyben a már négy évtizeden át dolgozó főtitkárral 
kifejtett.
Köszönetet mondott végül mindazoknak, akik áldozatkészséggel 

járultak a szép emlék felállításához, s elismerését és köszönetét 
fejezte ki Hoffmann László egyleti mérnöknek a pihenő 
tervezőjének, a sikerült alkotásért.
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Ezután Kiss József főtitkár rövid beszéd kíséretében a Mecsek 
Egyesület nevében átvette a pihenőt, s annak gondozására 
Gianone Virgil egyleti igazgatót kérte fel, s azt a kérést intézte a 
jelen voltakhoz és minden jóérzésű emberhez, hogy a szép László 
pihenőt és a Mecsek Egyesület alkotását, a turistautat - melyek 
díszei a mecseki sétaútnak - vegyék védelmükbe a rosszakaratú 
pusztítók ellen.”

(Pécsi Napló 1926. május 27. 3. oldal.)

„Dr. Igaz Béla pápai prelátus, a felsöház tagja, a Mecsek Egyesület 
alelnöke avatta fel. Felavatáskor e szép szavakkal illette: az 
egyesületi életben kifejtett eredményes munkáságát „Mecsekünk 
igaz barátjának emlékét, még a késő utódoknak is hirdetni fogja a 
szép nyugvóhely, hol sétája után szívesen pihen meg a hegyek 
vándora, hogy gyönyörködjék az onnét feltáruló szép képen."

(Mecsek Egyesület évkönyve 1926. 56. oldal.)
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SÁRI TURISTAPIHENÖ

Sári pihenőt 1928-ban építették, a Hoffman Lászlónak a Mecsek 
Egyesület mérnökének tervei alapján A Miléva úton találjuk (ma 
már a jelzett turistaút elkerüli), melyet Hamerli József az agilis és 
minden szépért lelkesedő gyáros és vaskereskedö emeltette neje 
Hoffmann Sarolta tiszteletére.
A turistapihenő három egymás mellé épített.és egymáshoz 
kapcsolódó, ívesen homorú részből áll.
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A turistapihenő felirata:

(bal oldali részen) 
(középső részen) 
(jobb oldali részen)

KÉSZÜLT 1928. MÁJUS HAVÁBAN 
SÁRI PIHENŐ 

MECSEK EGYESÜLETNEK 
HAMERLI JÓZSEF.

Hamerli József (Pécs, 1878 - 1953) vaskereskedő.
Hamerli József első felesége Hoffmann Sarolta tiszteletére építette, 
aki egy pécsi bútorgyáros leánya volt. 1900-ban kötöttek 
házasságot.
A Pécsi Kereskedötestület elnöke, kereskedelmi tanácsos, a Pécsi 
Rotary Club tagja. 1937. szeptember 20-án választották meg a 
Vaskereskedök Országos Egyesülete Somogy, Tolna, Baranya 
vármegye körzetének elnökévé. A választás után 120 terítékű ebéd 
volt a Nádor étteremben. A Hamerli család 1913-ig a Király utcai 
épületben lakott, ezután kezdték építeni a Pannónia Szállót. 
Hamerli József és Hamerli Imre testvérek voltak.
A Mecsek Egyesületnek 1900-tól tagja. Az egyesület alelnöke 
1943-1946-ig.
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Meghalt Hamerli Józsefné, született Hoffmann Sarolta.
Az ismert és becsült úriasszony 52. évében, házasságának 35. 
évében halt meg.
Pécs, 1934. augusztus 13.

(Pécsi Napló 1934. augusztus 14. 3. oldal.)

PTACEK VIKTOR TURISTAPIHENÖ

A Hoffmann Lászlónak a Mecsek Egyesület mérnökének tervei 
alapján készült pihenőt 1928-ban avatták fel. Mecsek Egyesület 
építette Ptacek Viktor a Magyar Nemzeti Bank pécsi fiókja 
vezetőjének emlékére a család adományából. Az egyik legszebben 
felépített turistapihenő az Irma turistaút és Balog Károly turistaút 
találkozásánál a Dömörkapunál található. (A Misina délkeleti 
lejtőpihenője, autóbusz forduló, a gyermek vasút keleti 
végállomása, a vidámpark, turistaútak keresztezödési helye.)
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A turistapihenőn lévő emléktábla felirata:

A MECSEK LELKES BARÁTJÁNAK
PTACEK VIKTOR 

EMLÉKÉNEK ÁLLÍTOTTÁK 
CSALÁDJA ÉS TISZTELŐI

Ptacek Viktor 1861-ben Csehországban született, 1927. június 6-án 
halt meg Pécsett.
Apja a monarchia hadseregbeli orvos volt. Csecsemőkorában 
Magyarországra került. A kőszegi osztrák szellemű 
katonaiskolában tanult, mégis a magyar föld, a magyar levegő, a 
magyar szellem asszimiláló hatása érvényesült nála. Hazaszerető, 
tettre kész magyar lett belőle. A Pécsi Kereskedelmi Iskolában 
folytatta tanulmányait. Dolgozni a pécsi Kölcsönös Segélyező 
Egyletben kezdett, majd 1985 nyarán az Osztrák-Magyar Bank 
Pécsi fiókjához került, ahol haláláig dolgozott. 1910-ben a pécsi fiók 
főnökhelyettese, 1913-től főnöke. 1925 karácsonyán kapta meg a 
főfelügyelői kinevezését. Felesége Szánthó Etelka, és egyetlen 
lánya Dr. Siklósi Istvánná volt. Súlyos beteg volt, másfél évvel a 
halála előtt végzett műtétje átmenetileg javulást hozott, még 
hónapokig vezette az intézetet. 1927-ben hosszú szenvedés után 
halt meg. Temetése 1927. júniusának egyik vasárnap délutánján, 5 
órakor volt a pécsi temetőben.
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A Mecsek Egyesület aktívan dolgozó, a közösségi munkát szívesen 
végző tagja volt.
A turistapihenöt rendben tartja, és ma is gondozza Kollár Tamás, 
egy Mecsekért tevékenykedő természetjáró.

ROTARY KÖRSÉTÁNY

A városi erdőben 550 méter tengerszint feletti magasságban kerüli 
meg a Kis-Tubes (581 m) és a Nagy Tubes (612 m) csúcsokat. 
Erreth Ede, a volt Pécsi Bőrgyár vezérigazgatójának 
magánadományából 1930-ban építették ki.
2002. május 6-án kerültek felavatásra a - dr. Tóth Aladár által 
tervezett és megírt, a Bonyhádi Zománcgyárban készült szép 
tájékoztató táblák a Mecseki Erdészeti Rt gondozásában. A táblák 
szakszerűen, érdekes módon és stílusban tájékoztatnak a sétaút 
mentén található növényzet változásáról és a növények 
jellemzőiről.

ILONKA TURISTAPIHENÖ
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1934-ben került sor a turistapihenö felépítésére Hoffmann László a 
Mecsek Egyesület mérnöke tervei alapján.
Dr. Kenessey Aladár sebész a pécsi Szemészeti Klinika alapítója 
adományából épült, felesége Szántó Ilonka tiszteletére a Mecsek 
legnagyobb, művészien megtervezett, mediterrán stílusú, oszlopos 
turistapihenője a Miléva út mellett. 2001-ben felújították

A turistapihenö felirata:

ILONKA PIHENŐ

„Dr. Kenessey Aladár a református egyház főgondnoka 1933- 
1938.-ig. 1895-ben Budapesten szerzett orvos diplomát, 1904-ben 
lett főorvos Pécsett. Megszerezte a szemész szakorvosi képesítést. 
Pécsett a trachoma és szemészeti osztály vezette, egészen 88. 
éves koráig operált. 1944-ben arany, 1954-ben gyémánt, 1959-ben 
vas diplomás és Érdemes Orvos címet kapott. Felesége Szántó 
Ilonka, egy építész Szántó Antal leánya volt. 38. éven át élt boldog 
házasságban Szántó Ilonkával, aki 1937-ben meghalt.
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Halálának első évfordulóján kiadta „az Ö tiszta emlékének” Pécsett 
„Emlékezés” címmel az előszó szerint „első és utolsó” 
verseskötetét. Egyszer kettesben Versailles-ben jártak, s itt a 
trianoni palota mellett egy szép oszlopsorral körül vett pádon 
elmélkedtek az idő múlásán, a történelem fordulásain.
Ekkor határozta el, hogy egy hasonló elmélkedő pihenőt épített 
Pécsett is. Hazajövet kikereste a Mecseken a helyet. Nendtvich 
Andor elkészítette a tervrajzot. Az építményre ezután 1934-ben ezt 
vésték „Ilonka pihenő”.
Az enyhe karélyban elhelyezett korinthoszi oszlopok igen 
hangulatosan, szinte szervesen illeszkednek a mediterrán 
környezetbe, s a Tettye felé fordulva valami klasszikus patinát és 
lelket adnak a tájnak. Ez az ember - írásaiból kiolvasva - 
márványból faragta a szavakat.
Ahogy ö az életet felfogta.”

(Harcos Ottó: Nagy életek, nagy emberek. Dunántúli Napló 1969. november 6.)
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LENKEI TURISTAPIHENÖ

1934-ben építették Lenkei Lajos emlékére a turistapihenöt az 1491 
méter hosszú Irma úton, amely sétaút a Tettyéröl a Dömörkapuhoz 
vezet.

A turistapihenőn lévő emléktábla felirata:
LENKEI LAJOS

emlékezetére

Lenkei Lajos újságíró Pécsett született 1864. november 14.-én, 
1933. december 29.-én Pécsett halt meg.

Főszerkesztő, a Mecsek Egyesület örökös tagja, a Választmány 
tagja, aki több évig segítette tollával a Mecsek Egyesületet, és a 
Pécsi Napilapban, a Turistaság című rovatot vezette. A 
Fünfkirchner Zeitung, Pécsi Újság és a Pécsi Napló főszerkesztője 
volt. Pécsi tüke családból származik. Ciszterci főgimnáziumba járt, 
rövidlátása miatt nem tudta befejezni. Szülei kereskedő pályára 
adták, mégpedig borkereskedőnek. Az Engel János Fia 
borkereskedő üzletének idősebb főnőkének javaslatára először a 
kádár mesterséget kellett kitanulnia. Apja korai halála miatt neki 
kellett gondoskodnia édesanyjáról és a család négy kicsi ellátatlan 
gyermekéről.
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Egy ideig anyai unokatestvére - aki szakképzett újságíró volt - 
vette át a Fünfkirchner Zeitung szerkesztését. Magához vette 
Lajost, hogy mellette betanuljon az újságírásba. 1886-ban jelent 
meg az első magyar napilap, a Pécsi Napló, melyet a szegedi 
származású Engel Lajos, a Szegedi Napló mintájára kívánt kiadni, 
Várady Ferenc szerkesztésével. 1886-ban Lenkei Lajos Pécs 
címmel újságot indított. A Pécsi Napló csődbe ment, melyet Lenkei 
Lajos megvett 7000 Ft-ért, így a két lap fuzionált. Megtartotta a 
Pécsi Napló fejlécet Várady Ferenc szerkesztésében és Lenkei 
Lajos főszerkesztősége alatt.

Utazásai során szerzett fantasztikus hírekkel, riportokkal látta el az 
újságot. Kossuth Lajost is meglátogatta száműzetésében 
Torinóban. Találkozott Clemenceau-val. Megfordult Európa minden 
nagyvárosában, nagy utazást tett az Amerikai Egyesült 
Államokban, bejárta a híres Yellowstown Nemzeti Parkot.

Kardos Kálmánról írt cikket a Mecsek Egyesület 1910-es 
évkönyvében. A Pokolvölgyi szorosban címmel útleírása jelent meg 
a Mecsek Egyesület 1908-as évkönyvében.
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ROBOZ TURISTAPIHENÖ

1934-ben a pécsi Rotary Club építette Roboz Imre, a Mecsek lelkes 
barátjának emlékére.
A Kardos Kálmán turistaút északi végén, a Bánffai Simon sétaút 
kezdetén, - a Mandulás campinget és az Állatkertet összekötő 
autóút északi oldalán -, a régi Mária-kép helyén készült a 
mészkőből épített turistapihenö. Árnyékos, kényelmes pihenési 
lehetőséget nyújt az arra járó turistáknak.
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A turistapihenőn lévő emléktábla felirata:

ROBOZ IMRE
turistapihenő

A pécsi Rotary Clubot 1928. június 23.-án vagy 28.-án alakították 
meg. Első elnöke dr Imre József volt.

ROTARY EMLÉKKŐ

1991. októberében építette az újjáalakult Pécsi Rotary Club. 1998. 
május 2.-án 16. órakor avatták fel a több mint egy tonnás mecseki 
mészkőből készült emlékkövet a Rotary körsétányon, a Tubes 
gerincének nyugati oldalán. A hetvenéves évfordulón felavatott 
emlékkövet Dévényi Sándor Kossuth és Ybl-díjas építész kereste 
meg a Mecseken, és tervezte meg az emlékkő környékét. Az 
emlékkő elhelyezésének előkészítő munkáit, majd az építéssel 
kapcsolatos szervező tevékenységet Lengyel Tamás végezte. Az 
emlékkő felállítását húsz támogató segítette. Fő támogatók: 
PANNONPOWER Rt, Mecseki Erdészeti Rt, Pécsi Közüzemi Rt. A 
klubtagok is jelentős pénzzel járultak hozzá a költségekhez, és 
közülük sokan egy hétvégén, a helyszínen fizikai munkát is 
végeztek.
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Csorba Győző

FLÓRA-PIHENŐ

Beroskadt itt a táj, mint szépruhás halott 
melle, kit tébolyult szerelem sírba tenni 
nem enged, és akit csak lassú és konok 
harccal tud a halál végső birtokba venni. - 
Beroskadt itt a táj - még néhol láthatod 
a pusztulás nyomát: pár üszkös folt, más semmi, 
beroskadt itt a táj, de, ó, ki gondol erre már? 
Fénylő kincstárakat hord mindenütt a láthatár.

Sziklán ülök. Közel szállong az ősz, de még 
zöld a levél. A gyász piros-sárgája rejtve 
lappang a szín alatt, erőtlen kürt-jelét 
figyelve az okos szeleknek, majd amelyre 
kitörhet boldogan: az élő szégyenét, 
díszét és szégyenét fájlalva, ünnepelve - 
díszét és szégyenét, mert romlás, mert romolni kell, 
díszét és szégyenét, mert jobb élő elől megy el.

Alant a völgy-lapályt szölötáblák fedik, 
a kéklö négyszögek, mint ódon csataképen 
a fölvonult hadak, melyeknek rendjeit 
harc nem kavarta még. Idébb, a hegy tövében 
csak tűnő s villanó részecskék sejtetik 
a tárgyakat, mivel a hegy-falat merészen 
benőtte a bozót, s miként a szél, az ágbogak 
szemem előtt szelíd mozgással úsznak, ingának.

Balról a nyúlt Mecsek mint állat-óriás, 
mely békén elfeküdt, s hasához hagyja bújni 
jóltáplált kölykeit, a dombokat. Csigás 
bundájuk ujjaim begyén érzem simulni 
vagy arcom ráncaim mint lágy cirógatást. - 
Kölyök-szag: rossz vagyok, jó volna megjavulni; 
a felnőtt tévelyeg: szülő-anyját, testvéreit 
elhagyja, gyűjtöget, fogat meg körmöt élesít.

63



A völgyön túl a táj lankásan nő az ég 
kékjébe. Hengeres torony, simán kanyargó 
fehér út, - még odébb házak seregletét 
takarják dundi fák. A száz irányba tartó 
tekintet meg-megáll, mélázik szerteszét, 
kívül nyugodt a kép, bennem forgó-kavargó. - 
Lehunyhatnám szemem: már semmit sem segítene: 
húsunkban zengedez tovább az elnémult zene.

Sziklán ülök. Nehéz a dús légáradat, 
nehéz, alig bírom: mégis feszít, emelget;
a lombok és füvek illata-íze rátapadt, 
amint a táj fölött hullámzott és kerengett. 
Nemcsak tüdőm zihál, egész testemre átragad 
a jámbor kapzsiság: mindent magamba nyeljek: 
völgyet, hegyet, fehér utat, nyugalmat és derűt, 
e roppant omlatag bájt és pehely-könnyű erőt.

Mindent magamba! csak mindent magamba, ó, 
helyettük is, kik ott az ártatlan lapályos 
s az alkony-táji nap fényében szunnyadó 
szőlők és fák alatt a kőzet-éj halálos 
országában gyűrött inakkal és fakó 
szemmel feküsznek a pár-ölnyi ég alá most, 
s néznének szerteszét, dagasztanák a mellüket, 
de sűrű por kering, kínok között lélegzenek. -

Sziklán ülök. Zajos beszéd és lány-kacaj 
szállal a Pihenő tetejéről a völgyre.
E kisded őrtorony nevettető bástyáival 
készül türelmesen a minden-éji pörre, 
melyet halálra ví dühödt és zajtalan 
hadaival a völgy s az erdő, s ö, a törpe 
próbálja védeni haragjuk ellen rábízott 
táját, s hiába: ősz felé zilált lesz és nyúzott. -

Szél jő a hegy mögül, megrebbenek, megyek.
A lombok támadó fortélyaik beszélik.
Sietnem kell. Ha itt szorulnék, senkinek 
nem volna gondja rám. Lesem fürkészve mégis: 
a Pihenő fehér terméskövei véresek, 
sehol a lány-kacaj, szörnyeget óra érik.
Az út végén az éj torlaszait építi már, 
a kavicsokból is iszonyat rí és borzadály.
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A MECSEKI ERDŐK SZÉNBÁNYÁSZATI 
EMLÉKHELYEI

PÁLFY ATTILA

Egy több éve formálódó gondolat megvalósításának első lépéseit 
üdvözölhettük 2002. augusztus 30.-a napsütötte délutánján a 
lámpásvölgyi hajdan volt városi bányák erdőövezte területén, amikor 
az 1933-ban megszűntetett bányalétesítmények helyét jelölő 
emlékkövek bemutatására került sor az 52. Bányásznap alkalmából 
rendezett bensőséges ünnepségen.

A bemutató ünnepség közönsége 121

E rövid tájékoztató nem véletlenül került a 2002 évi egyesületi 
tevékenységet ismertető írások közé, hiszen 1998 óta a Mecsek 
Egyesület támogató munkája, segítsége nagyban hozzájárult a 
„Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány" létrehozásához. Az alapítvány 
megalakulása évében lelkes szervezőmunkával, számos érdeklődő 
cég és intézmény támogatásával, csekély saját anyagi forrásából 
megkezdhette a közel 250 éves kőszén- és félévszázados uránérc
bányászat emlékhelyeinek méltó megörökítését az utókor számára.
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A Bányász zenekar az ünnepségen 121

A kiválasztott megjelölendő helyeket mára (70-80 év múltán) a 
természet visszafoglalta, az erdő fái és aljnövényzete benőtték. így 
olyan jelölési módot és formát kellett keresni, amely ebbe a már 
kialakult hangulatos, erdei miliőbe - kis beavatkozással - 
harmonikusan beleilleszthető. Ugyanakkor tömören kifejezi a 
bányász szakma keménységét, szépségét és a küzdelemmel teli 
bányász sorsot, ellenáll az eróziós hatásoknak, védett az emberi 
romboló ösztönöktől. E követelményeknek számos elképzelés, 
javaslat vizsgálata után a monolitikus, természetes formájukban 
meghagyott andezit kőtömbök feleltek meg.

A kőbányából kiszállított nyers kőtömbök és rajtuk a kisméretű, 
durván csiszolt, sötétszürke felületekbe vésett és fehérre festett 
díszítőelemként megjelenő feliratok egyedi kompozíciókká váltak, 
egyszerűségükben is megrendítően szépek, gondolatébresztők, 
tiszteletet parancsolok. A kövek mérete, formája a jelölt létesítmény 
jellegéhez igazodik. A szövegmezőben a bánya neve, építési és 
megszüntetési éve olvasható, melyet az álló és fordított 
bányászkalapács is kihangsúlyoz.
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Az emlékhelyek kialakítása, környezetbe illesztése a bányászati 
létesítmények eredeti elhelyezkedéséhez igazodott. A lámpásvölgyi, 
városi bányák esetében ez nagyon kedvezően alakult. Az akna és a 
táró, valamint a műszaki jellegű bányatérségek kb. 200-250 méteres 
hosszon a (Dömörkapu-Lámpásvölgy-Zsupponparlag-Fehérkuti 
kulcsosház) piros négyzettel jelölt turistaút mentén helyezkednek el, 
a Mecseki Erdőgazdaság Rt. területén. Az öt emlékhely 
környezetében így fakivágásra nem került sor, mindössze az 
aljnövényzetet kellett szabályozni, és egy-két nagyobb ág 
eltávolítása vált szükségessé. A közvetlen megközelítést 
közúzalékkal szórt sétautak teszik lehetővé, melyek a kövek körül 
kis térré szélesednek.

A Lámpásvölgyi út és a Hidegér találkozásánál a terméskőből 
épített, ódon áteresztől északnyugatra található az első jelölt 
emlékhely az 1911-ben telepített Gyula-akna segédtárója. 
Környezetében, a valamikori alsó bányaudvar területén került 
kialakításra egy kisméretű parkoló, a fák árnyékában a padokból, 
asztalból álló turista pihenő. Az út mellett a tájékoztató, útmutató 
tábla kapott helyet.

A Hideg ér terméskő áteresze /1 /
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A Gyula aknai segédtáró helye rendezés előtt 71/

Gyula akna és segédtáró és környezete az emlékkővel 72/
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Gyula akna helye a rendezés előtt /1 /

A Lámpásvölgyi úton továbbhaladva baloldalon a bánya 
létesítésekor kialakított platón Gyula-akna nagyméretű emlékköve 
ragadja meg tekintetünket. Itt a kő helyén állt egykor az aknatorony 
az aknaházzal, mögötte a szállítógépház épülete a Mecsekben 
először alkalmazott villamos meghajtású akna szállítógéppel.

A Gyula aknai emlékhely és környezete a rendezés után 121
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Gyula akna emlékköve /3/

A Lámpásvölgyi út és a turistaút kereszteződésében elhelyezett 
irányjelzötábla útmutatásával a közúzalékkal felszórt turista úton 
jutunk el a következő emlékhelyre az 1875-ben megnyitott 
Felsötárót és az 1912-ben létesült szellöztetési célú légfeltörést jelző 
emlékkövekhez. A kövek előtti kis téren a valamikori adhéziós 
kötélpálya gépháza állt. Alapjai kitapinthatóak. A légfeltörés 
betonfal- maradványai, amelyen a villamos meghajtású 
szellőztetögép állt, a rézsűben ma is láthatók.

A Lámpásvölgyi és a turista út elágazása 71/
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A Felsötáró és Légfeltörés helye a rendezés elött/1 /

A Felsötáró és Légfeltörés környezete az emlékhely kialakítása után 121
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A Felsőtáró emlékköve /3/

A Légfeltörés emlékköve 131
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Innen az út jobboldalán elhelyezett feliratos nyíl a következő 
emlékhely felé irányítja az érdeklődőt. Az Északi táró, melynek 
létesítési ideje ugyancsak a 19. század utolsó harmadára esik, a 
Lámpás patak bal partján helyezkedik el. A táróból a keményszenü 
fekütelepeket művelték, amelyek a fogyasztók által kedvelt darabos 
kovácsszenet adták.

Az Északi táró helye a Lámpás patak Az Északi tárói emlékhely
bal partján /1/ kialakítása 121

Északi táró emlékköve /3/
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Az alapítvány egyik célkitűzése a mecseki bányászati emlékhelyek 
megjelölésének több évet átfogó programja a továbbiakban is csak 
széles körű összefogással, áldozatos munkával valósítható meg, és 
nem nélkülözheti a Mecsek Egyesület támogató segítségét.

A tályékoztató-útmutató tábla

A cikkben szereplő fotókat Schaller Károly,és Pálfy Attila készítette. 
A cikkben szereplő fotók tulajdonosai

/1 / Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány
121 Mecseki Bányavagyon Hasznosító Rt. 
/3/PANN0NP0WER Rt



A MECSEKI ERDŐK URÁNBÁNYÁSZATI 
EMLÉKHELYEI

SALLAI ÁRPÁD

A Mecsek hegység nyugati oldalán, a Jakab-hegy déli előterében 
1955-ben kezdődött el az uránérc kitermelése. Kővágószőlős 
térségében alakult ki az I. és III. számú bányaüzem. Az l.sz. 
bányaüzemmel párhuzamosan, időben ugyanakkor létesítették, de 
már az erdővel borított területen a ll.sz., úgynevezett Bakonyai 
Bányaüzemet. A 712 ha-on folytatott kutatási munka eredményeként 
tárult fel a permi homokkőben meghúzódó uránérc-vágyon, mely a 
maga 39 M tonna ásványvagyonával teremtette meg a további 
üzemek létrehozását. (IV. üzem, V.üzem)
A vállalat működéséhez kisajátított 712 ha területből 17,3 ha került 
beépítésre ipari létesítményekkel.
A vállalat 42 éves működése során 355,6 ha-t foglaltak el a 
meddőhányók, zagytározók és perkolációs dombok. Az üzemek 
földrajzi elhelyezkedését a mellékelt 1 ábra szemlélteti.
Az érc kitermelésére 13 függőleges akna mélyült (lásd 
térképszelvény) és 6 táró került megépítésre, míg a külszínről nem 
látható 19 db szintek közötti vak-akna és 74 átlag 120 m-es 15-17° 
dőlésű, lejtős pálya és több mint 1000 km vágat szolgálta az érc 
feltárását és kitermelését. A termelési időszak alatt (42 év) 45 millió 
tonna közetet hoztak a felszínre, melyből több mint 20 M kg 
uránfémet állítottak elő.
Az érc kitermelése az I. sz. bányaüzemben a kutatóaknából 
átalakított szállító aknával indult meg, majd az 1957 -ben 
szállítóképessé mélyített O/6. szállítóakna (1.sz. kép) vette át. A 
ll.sz. bányaüzemben 3.sz. tárón keresztül indult meg a termelés, 
majd az 1958-ban elkészült szállítóakna vette át az érckiszállítás 
szerepét. A lll.sz. bányaüzemnél sok problémát okozott volna a 
külszínről való feltárása, (tájrombolás, környezetvédelem), ezért az 
ércfeltárás táróval történt. Később ezen tárón keresztül történt a II., 
IV. és V. bányaüzemek termelvényeinek külszínre szállítása.
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1 számú ábra

A bányászat során a legmélyebb szint (- 1023,99 m.B.t.f.), a 
külszínről mért mélysége 1348,83 m volt. Itt a közethömérséklet 
meghaladta a 46 C értéket. A vállalat által lemélyített legmélyebb 
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akna a IV. számú akna 1146 m mélységével az ország legmélyebb 
aknája volt, de 1000 m mélységet meghaladta a IV. légakna, az V. 
szállító és légakna mélysége is.
A bányászat befejezését kővetően az I. bányaüzem szállítóaknáján 
kívül, mely vízvédelmi célt szolgálva még sokáig működni fog, 
minden külszínre nyíló bányalétesítmény betömedékelésre került. 
Ipari célra nem hasznosítható üzemeket lebontották, a meddő
hányókat, perkolációs dombokat és zagytározókat rekultiválták.

Il.sz.bányaüzemi szállítóakna 
végleges lefedése

IV.Iégakna emlékkő

Napjainkban a feladat, hogy a megközelíthetőség figyelem
bevételével emléket állítsunk az uránérc-termelésnek, illetve egyes 
aknáknak. E feladat megoldásában vállalt kezdeményező és 
megvalósító szerepet a 2001-ben létrehozott "Bányásztörténeti 
Alapítvány". Részben a MECSEKÉRC Rt., részben az alapítvány 
munkájának eredményeként, a 2002. évi bányásznapon jakabhegyi 
vörös homokkő tömbökbe vésett szöveggel megjelölésre került a IV. 
szállítóakna, a IV. és IV/A. légakna, az V. szállítóakna.
Ezen létesítmények termelő üzemi állapotát, majd az elbontást 
követő akna-megjelöléseket mutatják a mellékelt fényképek. AZ 
emlékkövekkel állítottunk, és fogunk még a jövőben is emléket 
állítani az uránbányászatnak, visszaadva a fél évszázada 
igénybevett területeket a természetnek.

Felhasznált irodalom: Magyar uránbányászat története 
Pécsi Szemle: 57 akna Pécs határában 2001. tél
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A MEGSZÜNTETETT BÁNYAÜZEMEK

Isz. Bányaüzem Környezetvédelmi bázis

IV. bányaüzem aknaudvar IV.szállítóakna emlékkő

V.bányaüzem aknaudvar V.bányaüzem emlékkő
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A MECSEKI FORRÁSMÉSZKÖ KÉPZŐDÉS 
SAJÁTOSSÁGAI

KRAFT JÁNOS

A hegység területén számos állandó vagy csak időszakos 
jelentkezésű forrást ismerünk. A napjainkig elkészült és 
legteljesebbnek ismert kataszterekben foglaltak szerint több mint 
1000 forrás található a Mecsekben. A nagy szám alapján indokolt 
kiemelni, hogy a mecseki vízkilépések jelentős része általában 
alacsony hozamú és csak időszakos jelentkezésű, hiszen az állandó 
kifolyással mutatkozó források száma a hegységben az előbbieknél 
számottevően alacsonyabb. Ennek eredményeként szélesebb 
közismertséggel és esetenkénti térképi ábrázolással általában csak 
az utóbbiak rendelkeznek, habár szinte minden forrásnak -a 
jelentkezés helyétől, időtartamától, mindenkori vízhozamától stb. 
függetlenül- vannak igen figyelemre méltó vízföldtani érdekességei. 
Közülük az egyik önálló és számos forrásnál megmutatkozó, ám 
eltérő mértékben felismerhető sajátosság, hogy kilépésük 
környezetében jelentkezésük tartósságától, előfordulásuk helyétől, 
víztartó kőzeteiktől vagy a vízhozamaik nagyságától nem igazán 
függően sok helyen és egymáshoz viszonyítva nagymértékben 
eltérő morfológiai helyzetben figyelhető meg az édesvízi mészkő 
különböző mértékű és intenzitású kiválása.
A természet törvényei által megszabott folyamat és annak 
jelentősebb formái a Mecsekben több helyen is előfordulnak, sőt a 
hegység vízföldtani viszonyai alapján akár széleskörű 
változatosságban is tanulmányozhatók.
A felszínre lépő vízből -mint telített oldatból- kivált, majd többnyire a 
patakmederben vagy völgyoldalon változatos vastagsággal és 
kiterjedéssel felhalmozódott édesvízi mészkő (forrásmészkö, 
mésztufa, travertinó, darázskő, szederkő stb.) olyan üledékes kőzet, 
melynek keletkezése napjainkban is folyamatos esemény és 
helyenként természeti látványosságot eredményezve szigorúan 
védett ritkaság. A Földön igen sok helyen előforduló ám természeti 
értékként csak ritkán kezelt egyedi előfordulások közül igen nagy 
hírnévnek örvendenek a közeli Plitvice (Horvátország), a távolabbi 
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Pamukkale (Törökország) és a még távolabbi Yellowstone-park 
(USA) területén találhatók, míg Magyarországon a Bükk-hegység 
Szalajka-völgyében kialakult Fátyol-vízesés a leginkább ismert.

Plitvice-i részlet

Tehát a forrásmészkő keletkezése nem véletlen vagy elszigetelt 
jelenség környezetünkben, hiszen a csapadékvíz a karbonátot 
tartalmazó képződmények területén elnyelődve a levegőből és a 
növényzet gyökérzónájából (a talajból) fokozatosan felveszi az ottani 
széndioxidot. így a felszín alá jutott víz már szénsavas jelleget 
mutatva az átlagosnál nagyobb oldó hatással érintkezik a karbonát
tartalmú kőzettel. A többnyire szűk és levegőtlen repedésekben, a 
kalciumhidrogén-karbonát oldatban maradva tart a forrás helye felé. 
Majd végül szabadba, vagyis a napfényre jutva az eredeti folyamat 
reverzibilis tulajdonságai miatt az oldott anyag fokozatosan kiválik, 
hiszen a széndioxid elillan, míg a víz szabadon elfolyik. A 
patakmeder erős tagoltsága vagy meredeksége elősegíti a kiválást, 
így a vízesések kialakulása után azok fokozatos felmagasodása 
valójában olyan öngerjesztő folyamat, mely tovább fokozza a 
patakmederben a gátak képződését és azok terjeszkedését 
mindaddig, amíg mészkiválás megtörténhet a források vizéből. 
Nemcsak szilárd és karbonátos kőzetek repedéseiből kilépő víznél, 
hanem akár a laza üledékekből (homok, lösz stb.) származóknál is 
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megfigyelhető a mészanyag kiválása, amennyiben a kőzettérben 
oldható mészanyag található (pld.: szemcséken hártya, vagy azok 
kötőanyaga).
A Mecsekben található forrásmészkö előfordulások a világhírnévnek 
örvendőkhöz viszonyítva az általános jellegekben alapvető 
eltéréseket nem mutatnak, hiszen valójában azoknál csak jóval 
kisebb kiterjedésűek. így a forrásmészkő a hegységben a kilépés 
helyén valamint attól távolodva gyakran kisebb-nagyobb vízesések 
(tetarátagátak), vagy csak egyszerű völgykitöltések, esetleg felületi 
bekérgeződések formájában jelenik meg.

Anyák-kútja alatti forrásmészkö mint az egyik jelentős mecseki előfordulás

Természetes, hogy az emberek többségének az igen gyors 
képződést jelző és az egymást követő lépcsözöttségben mutatkozó 
tetarátagátak, valamint az azokhoz kötődő változatos magasságú 
vízesések jelentenek igazi látványosságot, hiszen a csekélyebb 
intenzitású forrásmészkö kiválások az esetek többségében alig 
észrevehetők. Tehát a folyamat megjelenési formája nem minden 
esetben és minden helyzetben jelent(het) védett természeti értéket, 
hiszen ahhoz nemcsak meghatározó jelentőségű földtani, 
morfológiai viszonyok, hanem további egyedi vízföldtani adottságok 
is szükségesek.
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Előbbiekből következik, hogy a mecseki forrásmészkő képződések 
nagysága vagy intenzitása sem minden helyszínen jelenthet igazán 
egyediséget, ám annak a hegységben felismerhető változatossága 
már igen figyelemre méltó, ha kezünkbe vesszük „A Mecsek 
természetjáró kalauza” c. könyvet (Gálos Nyomdász, Kiadói és 
Kereskedelmi kft. Pécs 2002). A könyv részletesen ismerteti a 
turistatérképen is feltüntetett forrásokat bemutató fejezetében, hogy 
melyeknél figyelhető meg napjainkban a forrásmészkö eltérő 
intenzitású képződése és annak milyenek lehetnek a főbb 
megjelenési formái. Utalás történik a forrás típusára, a víztartó 
közettérre, valamint a vízkilépés egyéb jellemzőire annak érdekébe, 
hogy részletesebb ismeretanyag alapján legyen értékelve a 
jelenség.
A turistakalauzban számos vízkilépésnél jelzett forrásmészkö 
előfordulások közös jellemzője, hogy a hegység hidrogeológiai 
viszonyainak eredményeként hideg vízből válnak ki, és nem 
függenek a források típusától, továbbá azok mindenkori 
vízhozamától vagy a kilépés helyétől, tehát összességükben már 
igen széles körű változatosságot mutatnak. További egyedi 
sajátosságként adódik a hegységben található forrásmészkő 
előfordulások alapján, hogy több helyen mutatkoznak olyan 
mésztufa tömegek, melyeknek keletkezése tartósan vagy 
véglegesen elapadt forrásokhoz kötődik, vagyis az előfordulásuk 
ismeretében akár modellezhető is lehet a hegység vízföldtani 
viszonyainak kialakulása majd későbbi -tehát napjainkig tartó
fejlődése. Mindezek alapján érdemes kicsit bővebben is részletezni, 
hogy az édesvízi mészkő keletkezése hogyan és milyen 
sajátosságokat mutatóan történt vagy zajlik jelenleg is a Mecsekben. 
A forrásmészkö képződésének folyamata a hegységben már jóval 
korábban megkezdődött, hiszen sok százezer évvel korábban 
keletkezett travertino előfordulásokat ismerünk. Azonban a 
legkorábban képződött kőzetek napjaink embere számára már nem 
jelentenek igazi látványosságot, hiszen véglegesen megszűntek, 
elapadtak azon források, melyeknek vizéből egykoron képződtek, 
így a természetkedvelők számára csak a jelenleg is képződő és 
folyamatosan alakuló, állandóan tovább fejlődő előfordulásoknak 
van jelentősége. Mégis érdemes kiemelni, hogy a Mecsekben több 
helyen vannak olyan forrásmészkö előfordulások, melyeknek 
képződése sok ezer évvel korábban véglegesen befejeződött 
(Bálics, Szamárkút környéke stb.), vagy csak néhány évtizede szűnt 
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meg (Nagy-forrás völgye, Szárazgödör stb.). Az egykoron édesvízi 
mészkő lerakódásokat produkáló források természetes kialakulására 
majd azok későbbi elapadásra utalóan másutt is találunk nyomokat, 
a Mecsekben (pld.: Hidasi- és Óbányai-völgyekben), hiszen kisebb- 
nagyobb travertino roncsokat vagy dombocskákat láthatunk a 
mellékvölgyek talpán vagy a jelenlegi völgytalpak feletti lejtőkön.

Elapadt forrás mésztufa dombja (Hidasi völgy)

Tehát a forrásmészkö képződésének időbelisége a hegységben 
igen változatos, hiszen néhány hónap, év vagy évtized mellett sok 
évezredet átfogó eseménysorozatot is jelent(het)ett keletkezése. Itt 
kell megjegyezni, hogy a hegység nagy hírű és legnagyobbnak 
ismert forrásmészkő előfordulását alkotó pécsi Tettye-forrás 
vízellátásba történt bekötése (1892-ben) eredményezte, hogy 
vizéből a mészanyag már nem patakjának völgyében, hanem a 
nyomóvezetékben válik ki. így a sok tízezer évvel korábban 
megkezdődött tettyei forrásmészkö napjainkban is természetes 
módon történő képződését tehát nem a természet időszakosan 
fellépő változásai, hanem az emberi jelenlét eredményeként 
célzatosan kezdeményezett vízhasznosítás akadályozza.
A forrásmészkő kialakulásához számos feltételnek kell teljesülnie, 
hiszen nem minden esetben válik ki oldott állapotú meszet 

83



tartalmazó forrás vizéből természetes módon mésztufa. így az 
előfordulások többnyire csak sajátságos esetekben és helyzetekben 
megvalósult folyamat eredményeként mutatkoznak. A mecseki 
helyszínek ismeretében megállapítható, hogy a mindenütt érvényes 
általános törvényszerűségek -a hegységben észlelt változatos 
megjelenések miatt- úgy érvényesek, hogy helyi sajátságokkal is 
határozottan ötvöződnek. Emiatt a hegységben található 
előfordulások esetenként olyan természeti értékek, hogy csak a 
hegységre, vagy csak annak kisebb részleteire jellemzőek. 
Értékelésükhöz kiindulási alap, hogy a forrásmészkö keletkezésének 
lehetőségeit vagy szabályait alapvetően a földtani felépítés, a 
kőzettér hidrogeológiai adottsága, valamint a forrás morfológiai 
helyzete határozza meg. Mindezek mellett a keletkezést 
időszakosan vagy tartósan befolyásolhatja a meteorológiai 
viszonyok alakulása is, de helyenként határozottan módosító 
tényező lehet az emberi jelenlét is.
A Mecsek-hegység tömege olyan szilárd kőzetek valamint azok 
fedését jelentő laza településű kőzetekből áll, melyek 
területrészenként eltérő tektonizáltságú és különböző nagyságú 
elterjedésben mutatkoznak. Meghatározó az elsősorban üledékes 
kifejlödésű szilárd kőzetek elterjedése, melyeknek keletkezése 
különböző geológiai korokhoz kötődik, de ennek ellenére a 
képződmények többsége tartalmaz hideg vízzel oldható karbonátot, 
igaz egymáshoz viszonyítva szélsőségesen eltérő mennyiségben. 
Az oldható mészből álló vagy csak kisebb mértékben meszet 
tartalmazó kőzetek geológiai korának nincs jelentősége a 
képződésben, hiszen nemcsak a több százmillió éves, hanem a 
néhány százezer éves kőzetből kilépő forrásnál is megfigyelhető a 
jelenség érvényesülése.
A karbonátot tartalmazó és nagy elterjedésben előforduló 
képződmények jelenléte és azok állapota, rétegzettsége stb. mellett 
a hegységszerkezeti, morfológiai valamint a vízföldtani viszonyok is 
változatosak, tehát a Mecsekben igen kedvezőek a feltételek ahhoz, 
hogy a források vizéből mésztufa váljon ki, hiszen a hegység 
üledékes kőzeteiben minden felszín alatti víztípus (karszt-, rés- vagy 
hasadék-, réteg- és talajvíz) előfordul.
Hidrogeológiai szempontú osztályozás alapján a szilárd ám 
repedezett, vagy a laza és porózus kőzetekből több forrástípus 
formájában léphet ki természetes módon a felszín alatti víz.
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Kánya-forrás alatti tetarátagátak karsztvízből kiválva

Az egyes forrástípusok elkülönítése alapvetően azon sajátosság 
alapján történik, hogy a víztartó közettérben a vízmozgás iránya 
milyen jellegű. Ennek alapján önálló, nagy csoportokat alkotnak a 
leszálló vagy a felszálló források, melyeknek további bontásával 
újabb egyedi típusok különíthetők el. A Mecsekben napjainkig történt 
és a jelenleg is folytatódó forrásmészkö képződés szempontjából 
azonban nincs jelentősége a források osztályozásának, hiszen 
bármelyik típusú forrás vizéből válik ki mészanyag, ha a vízföldtani 
viszonyok ahhoz elegendő vagy esetleg igen kedvező lehetőséget 
biztosítanak. A forrásmészkö keletkezés szempontjai vagy 
törvényszerűségei alapján sokkal fontosabb adottságok, hogy a 
víztartó kőzet oldható-e, avagy mekkora mésztartalommal bír, 
továbbá milyen mértékben repedezett a vízgyűjtő területen a 
közettér. Ezen szempontok szerint általánosságban elfogadott, hogy 
a karsztosodásra alkalmas közettömegekböl (elsősorban 
mészkőből) kilépő vizekből válhat ki legnagyobb mennyiséggel a 
mésztufa a források előterében. így a forrásmészkő kiválását 
leginkább a karsztos jelenségek közé sorolják, hiszen 
általánosságban elfogadott tétel, hogy többnyire a karsztvíz 
tartalmaz az átlagosnál jóval nagyobb mennyiségben oldott 
karbonátot.
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Azonban a forrásmészkö képződése nem kötődik szigorúan a 
karsztvízhez, hiszen más víztípusokból származó források 
környezetében is igen gyakran megfigyelhető a mészkiválás. így a 
Mecsekben sem csak a karsztvízhez, hanem további más 
víztípusokhoz kötődően történik a forrásmészkő keletkezése. 
Jelenlegi ismereteink szerint a hegység területén a rétegvízből 
(Barátság forrás, Bugyogó forrás, Mánfai-csorgók, Zsolnay-kút stb.) 
ugyanúgy válhat ki mésztufa, mint az igen sok forrást tápláló rés- és 
hasadékvizekböl (Andor forrás, Kancsal forrás stb.). Előbbieket 
erősíti, hogy esetenként továbbá időszakosan még a talajvízből is 
megtörténhet (Mórágyi rögben vagy Bodor-hegy környékén), ám ez 
már inkább olyan ritkaság, mely valójában csak a szakemberek 
számára jelent igazi unikumot. Tehát a Mecsekben az igen 
változatos hidrogeológiai viszonyok eredményeként az eltérő típusú 
forrásokból és a különböző víztípusokból egyaránt keletkezhet 
forrásmészkö.

Rés- és hasadékvízből keletkezett forrásmészkőfolt (Éger-völgy)

Mivel a felszín alatti viztipusok valamint a források jellege alapján 
nem jelölhető ki egyértelmű határvonal a mésztufa képződésében a 
hegység területén, így valójában inkább a víztartó kőzettér 
kifejlődése, keletkezése, összetétele, helyzete stb. határozza meg 
alapvetően, hogy mely forrásokból történhet kiválás.
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Ennek alapján a hegységben a forrásmészkő előfordulása 
elsősorban az üledékes kifejlödésű szilárd állapotú, alárendeltebben 
a laza településű kőzetek elterjedéshez kötődik. így a nagy területen 
előforduló mészkő, mészmárga, márga, agyagmárga, 
mészhomokkő, meszes homokkő, laza konglomerátum, homok, lösz 
stb. kőzetek biztosítanak lehetőséget a hegység területén a 
forrásmészkö képződéséhez. A Mecsek nem jelentéktelen részletét 
alkotó mélységi magmás vagy metamorf, továbbá a vulkanikus 
(kiömlési) kőzetekből kilépő források környezetében valamint 
patakjaiknak medrében nem tapasztalható a forrásmészkő 
keletkezése, hiszen inkább csak az üledékes kőzetekből kilépő 
források környezetéhez kötődő jelenség. így a mélységi magmás 
továbbá metamorf (migmatit, gránit, agyagpala stb.), vagy vulkáni 
kőzetekből (andezit, riolit stb.) származó vizekhez e folyamat nem 
igazán kötődik, de ennek ellenére elterjedési területükön 
előfordulhat csekély kiterjedésben forrásmészkö, amennyiben 
fedőjüket több m-es vastagságban meszes üledékek (pld.: lösz) 
alkotják.
A forrásmészkö Mecsekben történő keletkezésének legszebb 
előfordulásai a hegységben több helyen találhatók. Legismertebb és 
nagy kiterjedésű előfordulások a Mecsek középső és nyugati 
részletéhez kötődnek, ahol a legnagyobb hozamú források 
találhatók. A nagy források elsősorban a karsztvízből származva 
jelentkeznek, és gyakran építenek mésztufa gátakat a 
patakmederben, hiszen a karsztvíz felszínre lépését követően a 
benne lévő oldott állapotú karbonát fokozatosan válik ki édesvízi 
mészkő formájában. így a források közvetlen környezetében vagy 
azok távolabbi előterében, a patakmederben halmozódik fel az igen 
gyakran laza településű és erősen porózus forrásmészkö, mely 
magába fogadja a patakmederbe jutott korhadó növényi részeket is. 
A többnyire sárga, barnássárga forrásmészkö erősen ingadozó 
vastagságú padossággal keletkezik, hiszen intenzitását mindenkor 
befolyásolja a források gyakran vagy időszakosan változó 
vízhozama, valamint a vízszolgáltatás mennyiségéhez is erősen 
kötődő a mészfelhalmozó képesség, tevékenység. Napjaink 
legismertebb előfordulásaként említhető meg a Közép-Mecsekben a 
Kánya- és Anyák-kútja források völgye, ahol többnyire 0,5-2,0 m-es 
magasságú lépcsőkön keresztül bukdácsol a patakok vize, de 
ugyanilyen típusba tartozik a Keleti-Mecsekben található Pásztor
forrás is.
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Egykoron -tehát eredeti természetes állapotában- ugyanilyen 
jellemzőkkel rendelkezett a pécsi Tettye völgye is, csak a forrás 
nagyobb hozamai miatt az egykoron létező tetarátagátak jóval 
magasabbak voltak az említetteknél, vagyis a napjainkban 
láthatóknál.
A forrásmészkő képződés elterjedése is tekintélyesebb volt 
egykoron, hiszen napjainkban elbontott állapotában is több száz m- 
rel meghaladja a jelenlegi völgykitöltéseket. A Tettye-téren látható 
formák alapján a völgyben kialakult tetarátagátak magassága 
meghaladta az 5 m-t is, hiszen mögöttük több m-es vastagságú 
hordalékos üregkitöltések maradtak fenn. Hasonló vastagságú, ám 
kisebb területi elterjedésű előfordulás másutt is található. A 
tettyeihez viszonyítva jóval egységesebb mészanyag vált ki a Nagy
forrás völgyében, mely tömöttsége ellenére is helyenként igen 
gazdag levéllenyomatokban.
A repedezett állapotú magas karbonát-tartalmú rétegekből kilépő 
karsztvízből azonban nem minden mecseki forrásnál képződik 
mésztufa a felszínre jutását követően, hiszen a kiválás folyamata 
már a barlangokban megtörténhet.
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Ennek eredményeként az orfűi Vízfő vagy az abaligeti Nagypaplika 
forrásoknál e jelenség nem is tapasztalható a felszíni patakokban, 
hiszen a forrásmészkő cseppkő formájában már korábban kialakult 
a barlangi terekben maradóan. így azon karsztforrásoknál, ahol nem 
ismerhető fel a forrásmészkö intenzív napszinti képződése, nagy 
bizonyossággal valószínűsíthető barlangok jelenléte, habár a 
mésztufa patakban történő keletkezése nem zárja ki barlangok létét 
sem, hiszen az Anyák-kútja, Kánya vagy a Tettye források mögött 
léteznek kisebb-nagyobb üregek vagy barlangok.
A barlangos vagy esetleg azok kialakulását nélkülöző 
karsztforrások, továbbá más típusú vizek kilépési helye alatti 
patakok medrében a forrásmészkö képződés intenzitása hosszabb 
időtávlatban megfigyelve nagyon különböző lehet. Ha megnövekszik 
a forrás mészfelhalmozó képessége, akkor az első nagyobb vízesés 
fokozatosan felmagasodik és néha közel függőleges fallá változik, 
továbbá hátterében a hordalékokkal feltöltödhetnek a korábbi 
mélyedések (medencék, kádak). A gát felmagasodásakor 
esetlegesen kialakulhat olyan áthajló jelleg is, melynek 
eredményeként még kisebb üregeket is lezárulhatnak (Tettyei 
mésztufabarlang, Anyák-kútja alatti első vízesés vagy a Keleti- 
Mecsekben a Csepegő-szikla). így a forrásmészkö tömegében az 
intenzívebb kiválás időszakában olyan üregek alakulhatnak ki, 
melyek akár véglegesen lezáródnak és a későbbiekben barlangként 
kerülhetnek feltárásra.
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Barlangkezdeményt jelző fülke 
a Csepegő szikla tömegében

Sok oldott karbonátot tartalmazó vizeknél a többi gát magassága is 
folyamatosan emelkedik, hiszen a forrástól távolodón határozottan 
meghosszabbodik, a korábbiaknál nagyobb kiterjedésben 
folytatódhat időszakosan a tetarátagátak sorozata.
Az ekkor képződött mészkő azonban nem egységes megjelenésű, 
hiszen gátanként változó mértékű porozitása mellett igen sok 
növényi részletet is tartalmazhat. Amennyiben a korábbiaknál kisebb 
az oldott állapotú karbonát mennyisége a vízben, és a vízhozam 
nem változik jelentősen, akkor a tetarátagátak magasságának 
növekedési üteme érzékelhetően lecsökken. Ha hirtelen következik 
be a változás, akkor a korábban túlmagasodott gátakba fokozatosan 
bevágódik a patakok medre, vagy a forrástól legtávolabbiak 
hordalékokkal kerülnek fedésbe.
Ennek eredményeként tapasztalható napjainkban, hogy az Anyák 
kútja patakja már az egykori tetarátagátak sorozatába vágódik be a 
forrástól távol, vagy a Kánya-forrásnál a patak egyaránt erodálja a 
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legmagasabb és a legalacsonyabb helyzetű tetarátagátakat Nem 
ilyen látványosan, ám mégis szembetűnően történhetnek változások 
a kisebb hozamú forrásoknál is.

Csepegő szikla erózióval is megbontott részlete

Amennyiben nem erősen karsztos, de karbonátot tartalmazó 
közetek területéről származik a forrás vize (víztartó kőzet lehet a 
márga, mészhomokkő stb.), akkor jóval kisebb a vizek 
mésztartalma, de a patakmeder nagy meredeksége vagy tagoltsága 
miatt mégis megkezdődik a mésztufa kiválása. Ekkor a mederben 
keletkező gátak általában csak 0,1-0,2 m-es magasságúak, vagy 
kitöltik teljesen, esetleg csak egyengetik a meder talpának felületét. 
Amennyiben rétegfej vagy meredek dőlésű réteglap helyezkedik el a 
patakmederben, akkor ahhoz idomulóan akár 10-20 m-es 
hosszúságban települhet a mésztufa a mederfelületre 0,1-0,5 m-es 
vastagsággal.
Ha azonban csökken a források vizében a karbonát-tartalom, vagy a 
völgytalpon a korábbiaknál erősebben érvényesül az erózió 
(hosszan tartó csapadékos időszak következik be), akkor ezek a 
viszonylag vékony és nem nagy keménységű mésztufa 
előfordulások rövid időn belül véglegesen is felszámolódhatnak. 
Ennek eredményeként a Szuadó-völgyben, a Tripammer-fa 
környékén, Kistóti-völgyben vagy egyéb helyeken nem igazán 
ellenállók a mederkitöltések
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Gégen-kút alatti patakmederben időszakosan 
felszámolódó forrásmészkő

így csak néha és általában időszakosan lehet forrásmészkő 
előfordulásokat találni a patakok medrében (pld.: Laci, Andor, 
Daragói-Nagy, Etelka stb. források előtere). Később azonban újra 
megtörténik kialakulásuk, ha ahhoz kedvező lehetőségek adódnak.
A völgytalpi mészanyag kiválás egyik sajátságos megjelenési 
formája, amikor a fő völgybe csatlakozó mellékvölgy talpát teljes 
egészében forrásmészkö tölti ki a vízkilépés alatt. Ennek talán 
legismertebb mecseki előfordulását mutatja be a Csurgó-forrás. Itt a 
forrás közvetlen előtere nagyobb részben olyan kiegyenlített felület, 
mely közel egyenletesen lejt a Hidasi völgy felé. E területrész 
egyenletes felületével valójában forrásmészkővel fokozatosan 
kitöltött a függővölgy alsó részlete. A forrás patakja fokozatosan a 
kitöltés felületébe vágódott be, így napjainkban már vízesés 
formájában juthat csak be a befogadóba (Hidasi patakba).
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A forrásmészkö függövölgyek talpán történő képződésének 
gyakoriságát a Mecsekben és másutt is jóval felülmúlják a 
völgyoldali helyzetben találhatók. Ilyen helyszíneken a források 
küszöbszintje kivétel nélkül a völgytalp feletti, hiszen a kilépés helye 
igen gyakran kötött (a repedezett víztartó kőzettérhez kötődik), míg 
a völgyek fokozatosan mélyülnek, bevágódnak.

Csurgó-forrás vízesése
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Ennek okán elsősorban -így a Mecsekben is- igen gyakran a rés- 
és hasadékvízből kivált mészanyag jelenik meg ilyen helyzetben. 
Kiválását elősegíti, hogy a völgyoldalon jelentkező források vize nem 
juthat be azonnal a völgytalpi patakba (nem hígulhat), így a lejtő 
egyenetlensége vagy hirtelenül változó meredeksége miatt a 
karsztforrásoknál jóval kevesebb mennyiségű oldott karbonát 
ellenére is megkezdődik a kiválás folyamata. Az általában alacsony 
hozamú, ám kiegyenlített források előterében a lejtő meredeksége 
ilyenkor igencsak meghatározó, hiszen ha alacsony meredekségü 
(2-10°-os) a forrás jelentkezési helyének környezetében, akkor 
távolabb (még forrásvíz a patakba történő becsatlakozása előtt) és 
csak a mederfalon történik meg az egyértelmű kiválás (Lendület
forrás, Katán Miska-forrás stb.).
Az így keletkezett általában 5-20 m-es hosszban követhető 
kiválások legkeményebb részlete mindenkor a mederfal pereme, 
vagyis a legfelsőbb sáv, melyhez kezdetben egy erős, majd a 
völgytalp irányába fokozatosan gyengülő bekérgezödés csatlakozik. 
Ilyen értelmű keletkezés egyik sajátságos megjelenési formája a 
Somosi-kút tágabb környezete, ahol 7-8 m-es magasságban 
mésztufa falak alkothatják a patakmeder falát. Itt a kivált mészanyag 
akár egymáshoz támaszkodó tömbök formájában is 
megmutatkozhat. Ha a forrás az említetteknél meredekebb lejtőn 
található (általában 10°-nál nagyobb), akkor már a forrásszáj 
közvetlen közelében megjelenik a forrásmészkö (Amália-forrás, 
Jágerok-kútja, Takanyó forrás stb.).
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Lendület-forrás alatti mederfalon 
mésztufa kiválás

Megemlítendő, hogy az utóbbi helyszíneken szebb és tartósabb 
forrásmészkő domb keletkezik, mint a korábbiakban említetteknél, 
hiszen azok többségénél az év jelentős részében csak 
jelentéktelennek tetsző bekérgeződések tapasztalhatók.
A völgyoldali helyzetű mésztufa előfordulások leggyakrabban a 
Keleti-Mecsekben fordulnak elő, ahol keletkezésüket elősegíti a 
változatos kőzettér mellett a sajátos hegységszerkezeti helyzet 
(szinklinális) is, de természetesen másutt sem ismeretlenek ezen 
megjelenési formák (pld.: Közép-Mecsekben a Kancsal-forrás).
E források másik sajátossága, hogy előterükben leggyakrabban 
legyezőszerűen települ a fekükőzetekre a kivált anyag. Vastagsága 
a völgytalp irányába erőteljesen növekszik, így esetenként az 5 m-t 
is meghaladja, továbbá kisebb nagyobb üregek keletkeznek 
tömegében. Az üregek azonban csak ritkán fejlődnek barlanggá, 
hiszen a völgytalpig terjeszkedő kiválás miatt a völgytalpi patak 
állandóan erodálja (omlasztja), vagy a fagyhatások időszakosan 
bomlasztják a forrásmészkő lábvonalát. így a mésztufa anyagú 
dombocskák lábvonala és homloka majd minden előfordulásukban 
jóval egyenlőtlenebb megjelenésű, mint koronaszintjük, ahol a 
források vize állandó eróziót fejt ki.
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Betyár-forrás
mésztufa dombja alatt képződött fülke

A mecseki édesvízi mészkő előfordulások változatossága 
elsősorban a képződési vagy keletkezési körülmények sokfélesége 
mellett a különböző víztípusok aktív részvétele eredményeként 
adódik. A kivált közetanyag szintén sokféleséget jelez, hiszen lehet 
laza, kemény, tömött, porózus, vastag vagy vékonypados, növényi 
lenyomatokban gazdag vagy esetleg azokat nélkülöző. A 
forrásmészkö előfordulások helyzetük alapján alapvetően völgyi 
vagy lejtői típusúak, de a fő típusok Mecsekben gyakori egymásba 
kapcsolódása miatt a hegységben igen gyakoriak a vegyes 
előfordulások.
Érdemes megemlíteni még, hogy a történelem során a forrásmészkö 
mindenkor kedvelt építőanyag volt. így a Mecsekben is több helyen 
termelték egykoron a legjelentősebb előfordulásokat. Közülük a 
tettyeit sok száz éven keresztül bányászták, míg a Nagy forrás 
völgyben találhatót igen rövid ideig. A többi előfordulás közül 
kiemelendő, hogy Pécsvárad jelenlegi belterületén található 
vízkilépések környékéről szinte teljesen elbányászták a 
hasznosítható, édesvízi mészkövet, mint természetes építőanyagot.
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A SZÉNBÁNYÁSZAT FEJLŐDÉSE A MECSEKBEN 
A XIX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

MENDLY LAJOS

Az Egyesület 2001. évi évkönyvében a mecseki bányászat 
kialakulásáról és fejlődéséről megjelent ipartörténeti visszatekintés a 
Mecsek hegység rövid földtani ismertetésével, majd a honfoglalás 
előtti idők gyűjtögető és kezdeti bányászkodásának leírásával 
kezdődött. Foglalkozott a mecseki vas-, arany- és -az urán 
kivételével -az egyéb ércek, ásványok és természeti nyersanyagok 
előfordulásának kutatásával és bányászatával a honfoglalástól a XX. 
század végéig, a feketekőszén bányászattal a XVIII. századi 
kezdetektől a XIX. század elejéig.
Jelen folytatás a feketekőszén bányászat fejlődését a 
bányahatóság pécsi megalakításától az 1850-es évek elejéig, a 
Dunagőzhajózási Társaság -a DGT- bányatulajdonosként történő 
megjelenéséig ismerteti.
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 észszerű 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. 
A pécsvidéki kőszén már a XVIII. század végén eljutott a mohácsi 
Duna-kikötőbe, ahonnan állati és emberi erővel, dereglyéken felfelé 
vontatva Komáromig, lefelé úsztatva pedig Péterváradig talált 
piacra. Komlón és az észak-mecseki területen -Váralja, Máza és 
Kárász kivételével -még fel sem fedezték a kőszenet.

A kincstári bányakormányzóság
A XVIII. század elején a központi hatalom az ország szétzilált 
bányászatát -Habsburg kézbe került Erdély és a bánsági 
bányavidék, a magyar területek felszabadultak a török uralom alól, a 
függetlenségi harcok megviselték a felvidéki bányászatot-, 
megkísérelte újjáéleszteni. A technikai-gazdasági intézkedések 
mellett meg kellett oldani az igazgatási-jogi kérdéseket is.
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Az egységesítés megoldása helyett a hatóság, a bányabíróság a 
Míksa-féle rendtartás szerint, a bányavárosok az országos jogban 
gyökerező ősi kiváltságaik és szokásaik partikuláris jogrendszere 
szerint igyekeztek eljárni. Az 1790/1791. évi országgyűlésen a “be 
nem végezhető" ügyek közé sikerült felvetetni a bányaügyet. A 
hazai bányajog fejlődésében újat egyedül a köszénbányászat jogi 
kérdéseinek II. József királyi rendelete által való szabályozása 
jelentette: a kőszenet a földbirtok tartozékának nyilvánította.
A bányakormányzóság 1808-ban akkor kezdte tevékenységét, 
amikor a kinevezett bányakormányzó elfoglalta a helyét. 
Lényegében a felállított bányakapitányságok szerepét látta el, 
hatásköre a délkelet-dunántúli -baranyai, somogyi és tolnai
bányákra, de mindenekelőtt a kezdeti állapotban lévő mecseki 
köszénbányákra terjedt ki.
A bányakerületben a Koch Ferenc által lemásolt, a brennbergi 
szénbányászatnál alkalmazott szabályokat vezették be. A kincstári 
bányakormányzó kötelessége volt nyilvántartani a kerület 
területén működő bányákat, ellenőrizni a művelés állapotát, 
megtervezni a létesítendő aknákat, tárókat, üzemi építményeket, 
havonta összegyűjteni és a Helytartótanács részére jelenteni a 
termelési, személyi, értékesítési adatokat.
A hivatal a kormányzó mellett egy írnokot és egy hajdút 
foglalkoztatott, akik 250, illetve 150 forintot kaptak készpénzben.

Berks Péter bányakormányzó
A pécsi bányakerület kormányzójává Ritter Peter Johann Maria 
von Berks bányamérnököt választották, aki 1770. XII. 20-án 
Bécsben született mindkét ágon elzászi katonacsaládból. A lovagi 
címet apja, Johann Peter Berks, Ferenc császártól kapta katonai és 
diplomáciai szolgálataiért.
Tanulmányait a selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémián 1791- 
ben fejezte be. A pesti egyetemen szerzett diplomáját 1815-ben 
mutatta be Pécs város Tanácsának. Selmecbányán kezdett 
dolgozni, ott is nősült meg, felesége -Barbara von Geramb- akinek 
felmenői között katonák, bányamérnökök és kamarai tisztviselők 
találhatók. Selmecbánya után több ausztriai bányavárosban 
dolgozott pécsi kinevezéséig.
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A nemesi lovag Berks-család címereslevelének burkolólapja

Berks kinevezése időpontjától figyelte a bányaművelés 
alakulását, helyzetét, és igyekezett erre pozitív hatást gyakorolni. 
Meghatározott időközökben bejárta a bányákat, a vezetőkkel 
megbeszélte a bányát érintő termelési, személyi, anyagbeszerzési 
és értékesítési kérdéseket. Ellenőrizte a bányabiztonságot és a 
munkásállományt. A bányák szolgálatában álló jobbágyok 
(bányászok) számára -elsőfokú bányahatóságként- megelőzte az 
úriszéket. A bányabeli rendtartás ellen súlyosan vétő 
bányászokat fogdában tarthatta és botütésre ítélhette. Felügyelt a 
társládákra. A kormányzóságnak, illetve Berksnek óriási szerepe 
van a mecseki kőszén feltárásában és a bányászat 
megszervezésében.
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Személye annyira összenőtt a kormányzósággal, hogy 1845. 
novemberében bekövetkezett halála után jóformán semmit sem 
tudunk annak tevékenységéről. A korabeli hazai terminológia 
bánya-kormányzónak, illetve az intézményt bányakormánynak 
nevezte.
Berks a hivatalbeli tevékenységéért megállapított évi 1000 forint 
illetményéhez a Kamara által megszabott arányban a pécsváradi 
uradalom 3/6, a püspökség és a káptalan 2/6, Pécs város 1/6 
részt tartozott fizetni, amihez a bányatulajdonosok hosszú éveken át 
folyó vitái miatt csak nehezen és késve jutott.
Családi, személyi természetű iratok híján életéről, 
személyiségéről, körülményeiről csak a városi tanácsi iratokban 
találunk adatokat. 1809-ben polgárjogért folyamodott, mivel 
hivatalos tevékenységével a város javát kívánta szolgálni, és 
státusában is azonosulni kívánt a városi polgársággal.
Magánvagyona nem volt, felesége örökölt selmeci bányarészei 
csekély jövedelmet hoztak, fiai taníttatás! költségei fedezésére 
ezekből eladni kényszerült. Háza megszerzésére felvett kölcsönét 
csak nagy nehézségek árán tudta törleszteni. Hivatala mellett a 
pécsváradi uradalom részére is végzett mérnöki munkát, Pécs 
város mérnökeként is dolgozott 1812. júliusától 1819. januárjáig a 
Kamara beleegyezésével. Évi 200 forint fizetésért minden mérnöki 
teendőt elvégzett a városban, és később is gyakran felkérték a 
városi földmérő helyettesítésére.
1845. XI. 27-én halt meg, az anyakönyvi bejegyzés szerint 
“szívhálogkórság”-ban. Végrendelete végrehajtására Haas Mihály 
belvárosi plébánost kérte fel. A feltehetően elhanyagolt sírját a 
város fejlődését gátló budai-külvárosi temetővel együtt számolták fel, 
melynek megszűnésekor készült felmérés Berks sírját nem is említi. 
Az 1846. február 16-án elárverezett javaiért befolyt összeg alig 
fedezte temetési költségeit és adósságait.
Hátrahagyott hivatalos iratait fia, Lothar, aki Ogulinban szolgált 
tüzér hadnagyként 1846. március 12-én átadta a városi 
levéltárnak. Ezek az iratok 1808-tól haláláig a bányakormányzói 
tevékenység minden részletére kiterjednek, városi és uradalmi, 
valamint magánszemélyek részére végzett mérnöki munkájának 
pontosan vezetett, rendben kezelt dokumentumai. Túlnyomó 
többségük német, kisebb részük latin, elvétve akad magyar nyelvű 
is.
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Ennek a körültekintő gonddal létrehozott irategyüttesnek (Pécsi 
Állami Levéltár, Berks levéltár (PÁL Berks It.) köszönhetjük 
elsősorban, hogy a XIX. század első felének mecseki 
bányászatáról részletes ismereteket szerezhetünk.
Tudományos publikációkat nem készített, beérte azzal, hogy 
megosztotta ismereteit tudós kollegáival. Hölbling Miksa írta 1845- 
ben: “Nincsenek még hegyeink természettudományilag
megvizsgálva, a mi e tekintetben történt, ez egyedül csak Berks 
úrnak, a pécsi bányászati kerület igazgatójának köszönhető. Mit 
hegyeink alkatrészeiről a hazánk helyirati ismertetésében oly fényes 
hírű dr. Zipser Sopronyban 1820-ban megjelent munkájában közlőit, 
azt is leginkább Berks barátjának sziveségéből tette."

Avasasi köszénbányászat
Akkor az 1015-ben alapított pécsváradi bencés apátság 
uradalmához tartozott Vasas is, melyet III. Károly a Vallásalapnak 
adott, majd Mária Terézia 1778-ban a pesti Pázmány Péter 
Tudományegyetem Tanulmányi Alapjához rendelt.
A kincstári bányakormányzóságot elsősorban nem a vasasi 
bányászat, hanem a városi és az egyházi területeken folyó 
rablógazdálkodás miatt állították fel. Erre az időre már kialakult a 
versenyhelyzet az egyes bányamüvek között. A termelési költségek 
ugyanis nem egyformán terhelték a kibányászott kőszenet. 
Előnyben voltak a jobbágy munkaerőt nagyobb arányban 
foglalkoztató uradalmi kőszénbányák.
Az 1807. év elején az uradalom négy nagyobb és 7 kisebb tárót 
tartott nyitva. 1808-1829. években az uradalom házi kezelésű 
bányáját a hatékonyabb, szakszerűbb művelés jellemezte, miután a 
kincstári bányakormányzóság a vasasi bányát a korabeli 
bányatechnika színvonalára igyekezett emelni.

. A vasasi tárók térképe. 1804.
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A vasasi tárók adatai. 1807.

A
1. 1

A vAf«h*k
fti»ZÍlli(óvAgot

A t A r ó neve hoosxa krrrwlitigal Ihi««xa A»az< «ril

1 e k 1» e n

1 Kelemen 200 160 125 12.1 130 740
2 Borbála 400 100 100 120 10 730
3 József 500 12.7 130 125 100 980
4 Antal 100 50 25 25 25 225
5 Rudolf 200 50 — — — 250
6 Károly 160 150 — — — 310
7 László 30 — — — — 30
8 Miklós 3$ — — — — 35
9 ’ Lázár 25 — — — — 25

10 György 30 — . — — 30
1) János 125 , — — — • — 125

Összesen: 1805 635 380 395 265 3180

. Vasasi bányatérkép. 1814.

1804-ben jegyezték fel a mecseki bányászatban az első, a vasasi 
Barbara táróban történt metángyulladást, ezért Berks Péter 
bányakormányzó már 1808-ban megtiltotta a nyílt láng 
használatát, a dohányzást és előírta a puskaporral való óvatos 
munkavégzést)
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Avasasi kőszénbányászat térképe. 1817.

A vasasi Katalin-táróban 1817-ben történt sorozatos 
metángyulladás miatt Berks 1819. elején Hűek és Clima bécsi 
mechanikusok vállalatánál rendelt egy Davy-lámpát, majd a kapott 
lámpát átadta Schwarz Ferenc bányagondnok és 
műszakmesternek kipróbálásra. A feladatot Braungartner János 
bányaács teljesítette a rendkívül gázveszélyes Katalin-táróban. Az 
1819. május 31-i keltezésű jelentés a kísérletekről a Davy-lámpa 
alkalmazásának eddig ismert legelső dokumentuma a mai 
Magyarország sújtóléges bányáiban.
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Davy-lámpa az 1800-as és az 1900-as években

Francois Sulpice Beudant neves francia geológus XVIII. Lajos 
francia király megbízásából 1818-ban tett közel félévi magyarországi 
tanulmányútja alkalmával a vasasi bányát is felkereste.
Osztrák útlevele okán a bánya vezetőinek felébresztett “ébersége” 
miatt azonban a bányába nem engedék be, csak a külszíni 
üzemrészeket tanulmányozhatta. Ennek ellenére, írja: “teljes 
hidegvérrel végig vizsgáltam a táró előtti hányót és az ott található 
széndarabokat, de itt sem találtam semmi különösebbet, mint más 
szénféleségeknél. Kezembe akadt ugyan néhány erősen pirites 
széndarab, mely a levegő hatására csaknem teljesen szétmállott. 
Ezen kívül néhány darabban határozottan felismertem egy csomó 
elszenesedett rostos növényi maradványt..."

A szénpiac alakulása
Az 1820-as években élénk reklám indult a vasasi szén 
népszerűsítésére a közismertebb fővárosi lapokban. A dunaparti 
“Zene-palota" mellett (an der Donau neben dem Muzsik’-schen 
Hause Nro. 110.) szénraktárt is létesítettek. 1825-26-ban Gräfl 
József vízivárosi vaskereskedö ajánlgatására lassankint bevezették 
a vasasi kőszenet polgári háztartásokban is.
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A köszénfogyasztás növekedése magával hozta a köszénbányák 
harcát a fogyasztói piacokért. A vasasi szenet Komáromban és 
Budán a garnizonok és a lakosság körében kiszorította a csolnoki és 
a tatai barnaszén. 1827-ben a csolnoki kőszén Budán nem került 
többe mérőnként 40 krajcárnál, a tatai Komáromban 45 
krajcárnál, míg a vasasi szén a mohácsi Dunaparton 27 krajcár 
volt. A hajószállítás Mohács és Buda között - emberi és állati 
vonóerővel -21 krajcárt tett ki, a be- és kirakás 2 kr-ba került.így 
Budán egy mérő vasasi szenet csak 50 kr-ért lehetett kapni, 
Komáromban pedig 17 kr-ral többért, mint a tatai kőszenet. 
Versenytársak jelentkeztek a mecseki szénmedencében az 
egyházi és a Pécs városi bányavállalatok köréből is. A pécsi 
püspökség szászvári bányaművé az ország belseje felé - a rövidebb 
hajózási szakasz miatt - helyzeti előnnyel rendelkezett. A piacon 
való korábbi megjelenés mellett a vasasi bánya előnye az volt, hogy 
termelési költsége a jobbágy robot miatt alacsonyabb volt a 
szászvárinál.

A szászvári és vasasi szénárak 1812-24-ig

I d ő

A tzAazvAri A v a i a i Í

k őszé n Ara mérőnként

Ft kr Ft kr

1816. nov. l-től kezdve 1 30
1817. febr. 10-től „ 1 36
1818. szept. l-től „ ' 1 18 v — —
1819. aug. Utói „ — — 50
1821. júl. l-től „ 1 03 — _
1822. nov. 27-től „ __ —i _  . 46
1824. jún. l-től „ • __ 54 — — ■
1824. júl. l-től . 48 r _ —
1824. aug. l-től „ —. • — — • 24
1824. szcpt. l-től „ — • 36 — — '

Kokszolási kísérletek
A kokszolás művelete a XVI. századtól napjainkig fejlődött. A XVII. 
század Angliájában azzal a céllal, hogy elsősorban az égő kőszenet 
megfossza kellemetlen szagától, másrészt, hogy a kőszenet 
elismertesse a fa pótlásául, illetve a kokszot a faszén 
pótlékaként.
Hazai dokumentumokban a kokszolás latin megnevezése 
“desulphurisatio Lythantracum", de többnyire koksznak nevezték az 

105



angol eredetű coaks nyomán. A nyelvújítás “pirszén”-re 
magyarosította, melyet még a XX. században is használtak, bár volt 
olyan ötlet is, hogy a kokszolást üszkölésnek, a kokszot üszőknek 
nevezzék.
A kísérletezés ütemét a tüzelőanyag hiány fokozta a fában 
szegény Angliában, ahol az első jelentős eredményt Johann 
Joachim Becher német fizikus és orvos-kémikus érte el az 1670-es 
években, a kőszén desztillálójával kapcsolatos vizsgálatai során. 
Olyan megoldást keresett és talált, amely a kőszén lepárlásával 
többirányú hasznot hajtott. Kísérletei során nemcsak kokszot, 
hanem kátrányt és világítógázt is kapott.
Járható útnak hazánkban a liászköszén kokszolása a Bánságban és 
a mecseki szénmedencében mutatkozott. A Bánságban volt 
nagyobb a jelentősége, mert a környező terület vasban és egyéb 
ércekben gazdag volt. Itt Madersbach “bánya-kémlész” 
(Bergprobíerer) már 1795-ben eredményt ért el: 5,68 q nyers 
kőszénből 4,35 q (76,5 súly% kokszkihozatal!) jó minőségű 
kokszot nyert, ezután -bár korlátozottan- megkezdték a koksz 
használatát.
Berks akadémiai tanulmányain és a szakirodalmon kívül a 
Bécsújhely melletti Pittenben létesített vasolvasztó- és öntőműnél 
bányafelügyelőként a szénelőkészítési munkálatokat irányította. 
Véleménye szerint a pécsi bányavidék kőszenével jó kokszot lehet 
készíteni, hiszen a vasasi bányákban elég gyakran fordult elő 
terméskoksz a krétakori eruptív intruzió hatására.
Berks Péter ösztönzésére, aki sokat törődött a vasasi szén 
kelendőségével Hegedűs János bányagondnok 1821-ben nyitott 
kemencében végeztetett kokszolási kísérletet vasasi kőszénnel. A 
kísérlet viszonylag jó eredményt hozott: 100 font kőszénből 43 font 
kokszot kaptak, ezért egy q koksz árát 1 ft. 18 kr-ban állapíthatták 
meg.
József nádor megbízásából 1822-ben egy kocsira való vasasi 
kokszot küldtek fel Pestre, különböző műhelyekben való 
kipróbálásra. A kielégítő eredmény ellenére -csak a háztartások és a 
tűzzel dolgozó iparosok tüzelőanyagaként- nem tudták 
rendszeresíteni a kokszégetést a vasasi szénnel.
A Becher koksz kísérleténél nyert világítógázt -a kortársak szerint 
“philosophisches Licht” (elméleti fény)- hasznosítását világításra 
1783-tól alkalmazták Angliában, közvilágításra 1813-tól 
Londonban. Madarász András az 1840-es évek második felében a 
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kokszolásnál nyert kőszéngázt üzeme munkatermeiben használta 
világítás céljára, ugyanezt tette Limberger Gyula pécsi 
cukorgyáros is. Ezek a kísérleti gázlámpák még kuriózumok voltak. 
Pécs város Tanácsa csak 1869-ben adott megbízást a város gázzal 
való kivilágítására. Berks nagy tervei előbb vagy utóbb, de valóra 
váltak a mecseki szénmedencében.

Az uradalmi bányászat haszna
A vasasi köszénbányára -a mérleg alapján- a pesti 
Tudományegyetem pécsváradi alapítványi uradalma nem fizetett 
rá. Az 1808-1825. évek közötti 17 év -9 veszteséges és 8 
nyereséges-, 125.814 ft. tiszta jövedelmet hozott az uradalom 
számára, évi átlagban 7.400 ft-ot.
Növelte az uradalom hasznát, csökkentette veszteségét az 
önköltséges szén felhasználása a drága fa helyett -évi 1876 
mérő kőszén a 176 öl fa helyett- az uradalmi mész- és 
téglaégetőkben átlag évi 2.235.-ft-tal. Az uradalmi bányászat további 
hasznát a saját erdőből nyert bányafa és a jobbágymunka, a 
jobbágyok rövid- és hosszúfuvar kötelezettsége jelentette a 
magánvállalkozásokkal szemben.
Az uradalom haszna a szénbányászatból -a komplex 
gazdálkodásban- évi 12.038.-ft-ot jelentett, vagyis átlag kerek 
1000 ft-al növelte az uradalom tiszta jövedelmét.
Miután a Helytartótanács csak a vasasi köszénbánya többévi 
hiányát tartotta szem előtt, főhatósági felügyeleti joga alapján az 
uradalmat arra bírta, hogy újra - először 1787-1794-i - bérbeadás 
útján hasznosítsa a szénmezöt. Az árendálási szerződés, melynek 
tervezetét Berks Péter bányakormányzó és Hegedűs János 
szénbánya gondnok készítette el, alapján a vasasi bányaüzem(ek) 
1929. július 1-től ismét idegen bérlö(k) kezére jutottak.

Újabb bérlet (1829-1835)
A bérleti szerződés, -csak tervezete szerepel forrásanyagként-, 
hogy a bányaművelés kialakított, korszerűbb menetét biztosítsa:
- meghatározta a feltárás éves ütemét, a szénjövesztés módját 
és a -szaporodó bányatüzek csökkentése érdekében- a jó 
légvezetés kiépítését,
- Ennek érdekében az uradalom

- megfelelő számú és minőségű robotot, hosszúfuvart is ad 
azzal a kikötéssel, hogy jobbágyfogatokat a járhatatlan utak miatt 
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téli időben, s jobbágyrobotot a mezőgazdasági idényben nem 
szolgáltat,

- erdeiből a szükséges mennyiségű bánya- és épületfát 
bocsát a bérlők rendelkezésére,
- míg a vállalkozók

- a robotmunkáért térítést adnak az uradalomnak, 
mégpedig Vasas és Mohács közti szénszállításért 6 mérő kőszénnel 
megrakott kétfogatú kocsi után 19,2 kr-t, gyalogrobot után 9,6 kr-t, 
"konvenciós" pénzben, egész napra,

- a robotoló jobbágyokkal szemben mindig az úrbéri 
előírásokat alkalmazhatták,

- az uradalom tégla- és mészégető üzemei számára 
évenként néhány ezer mérő válogatott darabos szenet adnak a 
bányánál a mindenkor érvényes ár harmadáért.
A manufaktúrában dolgozó iparosok és szén-spekulánsok a 
kezükre került bánya észszerű művelését, a bányatulajdonos 
érdekeit elhanyagolták. A szerződés egy része csak papíron 
maradt, az új bérleti rendszer ugyanúgy nem váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket, mint a korábbi időben.
A bányakormányzóság megállapította, hogy a bérlők a kincstári 
felügyeletet minden módon ki akarják játszani, és romba döntik a 
hosszú évek fáradságos munkájával kiépített bányaművelést. 
Mindezt akkor, amikor a hazai szakemberek az angol 
szénbányaművelés elveinek és módszereinek hatása alá kerültek, 
vallva azt, hogy csak a legszigorúbb szakszerűséggel 
üzemeltetett bányákban lehet jól és olcsón termelni.

Termelés-szénpiac; A vasasi bérlők 1829. VII. 1.-1835. X. 30-ig 
üzemeltették a bányát, ez alatt 154.056 mérő, éves átlagban 23.108 
mérő szenet termeltek, a legtöbbet Vasas eddigi bányászatában. Az 
uradalom a bányáját -saját hasznát tekintve-a legrosszabbkor adta 
bérbe, ugyanis 1830-ban megjelent a Dunán a DGT első, majd 
többi gőzhajója, amivel a kőszenet elindította hazai diadalútján. A 
vasasi bányát az uradalom 1835. XI. 1-én ismét házi kezelésbe 
vette.
Az uradalmi bányászat második kísérlete (1835-1848)
A vasasi uradalmi bányászat elveszítette előkelő helyezését a hazai 
szénbányák sorában, 1840-ig még nem érte el az előző időszakok 
átlagos termelési színvonalát. Az évi termelés átlaga 12.298 mérő 
volt.
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A DGT 1838-ban 324.516 q szenet fogyasztott 198.000 ft. értékben, 
a súlyos teher miatt bérbányákkal kísérletezett, egyelőre a 
mecseki szénmedencén kívül. Berks Péter kívánatosnak találta- 
közölte is elképzelését a Helytartótanáccsal-, hogy a Társaság 
vegye bérbe az összes dél-mecseki szénmezöt, illetve szén
bányát. A DGT bécsi vezérigazgatósága is jól látta a saját tulajdonú 
és üzemeltetésű kőszénbánya előnyét, azonban az 1840-es 
években csak vásárlója maradt a vasasi -általában a mecseki - 
kőszénnek, mert a győri, a komáromi, a pesti és a budai piacon éles 
versenyt idézett elő az olcsóbb, össze nem sülő észak-dunántúli 
barnaszén.
A liasz kőszenet a gőzhajók fűtésére éppen tapadó, összesülő 
természete miatt lehetőleg barnaszénnel vegyítve használták, 
magas kén és kátrány tartalma miatt a háztartások is előszeretettel 
mellőzték. A barnaszén vállalkozások -elsősorban az osztrák 
Miesbach- minden lehető módon saját termékeikre igyekeztek terelni 
a fogyasztók figyelmét.

Hanyatlás, majd újabb bérletek
Nendvitch Károly professzor 1845. évi látogatásakor csak 
egyetlen, a Mihály-bánya működött a korábbi 8 táró közül, az 
uradalom néhány napszámost foglalkoztatva csak a bányaművelés 
látszatát igyekezett kelteni. 1848-tól, talán éppen a robotmunka 
elvesztése miatt az uradalom újra kiárendálta a kőszénbányát, de 
a következő 10 évről -Berks híján- nincs információnk.
Igazság szerint a vasasi bánya az 1820-40-es évek fénykora után 
már hanyatlóban volt, csak kevés embert foglalkoztatott. A 
következő fél évszázadban Thiess Henrik esseni származású 
bányabérlő 10 éves szerződése alatt végrehajtott fejlesztései után 
a DGT hatalomátvétele jelentette a fordulópontot, amelytől Vasas 
fokozatosan újra az ország legjelentősebb bányái közé emelkedett.

A pécsi kőszénbányászat
Az összeállt városi iparosok Hartmann-féle csoportja -I. a 2001. 
évi “Évkönyv’’-et- mellett a század elején egy másik, polgári 
csoport is tömörülni kezdett Tittel József vezetésével, aki 
egyénileg 1787-ben kezdett bányászkodni. Őt tekintették kortársai 
olyannak, aki először bányászkodott a pécsi szénmedencében a 
“bányászati rendszabályoknak” megfelelően. A Tittel-féle csoport 
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-magukat latinul “Fabri Serarii et Ferrarii in Terreno Civitatis 
Quinque-Eclesiensis Fodinas Lythantrí :um tenentes” gyűjtőnévvel 
nevezték-, “szellemi vezére”, aki a hivatalos ügyekben eljárt, 
Lammer Ignác orvos volt, Tittel pedig i műszaki irányító. Alapító 
tagok még: Höchtl Mátyás, a városi magisztrátus tagja, Betz 
Ferenc, mindketten kőműves mesterek, Rosinger Mátyás, 
Gelentsér György, Gradwohl Jakab lakatos mesterek, Schimon 
József vállalkozó és Sombereki (Sauska) Keresztély, Baranya 
megye későbbi (1839-42) alispánja, majd díszpolgára.
A két csoport több éves vetélkedése a város közösségi tulajdonú 
területén való bányászkodás elnyerésére a Tittel-csoport sikerével 
zárult. Az 1804. novemberben tartott árverésen a mázsánkénti 
terrágiumot a legtöbbet ígérő Lammer Ignác másfél krajcárról 
három krajcárra verte fel. A szakmájukban törekvő, módos mesterek 
közéleti pozíciók és befolyásos pártfogók nélkül veszítettek a jól 
szervezett, a város több tekintélyes polgárából álló kistőkés 
csoporttal szemben.
A Tittel csoport bányászati tevékenységet 1809-ig nem folytatott, 
mert késett az udvari Kamara jóváhagyása, a csoport még nem 
volt valódi értelemben cégszerűen jóváhagyott társaság.
1808-ban Berks hivatalának elfoglalásával a hatósági felügyelet 
kérdése megoldódott, de a régi szerződés jogfolytonossága 
megszűnt, új árverésre került sor, melyet a Tittel-csoport kockázat, 
számbavehető versenytárs nélkül nyert meg.
A Tittel-csoport az 1808. augusztusi árverésen, a tolnai, Gróf 
Festetics Lajossal lényegesen megerősödve vett részt. Bérbe vette 
20 évre a városi szénmezöket kizárólagos joggal és biztosította 
a maga számára a város területén a mész- és téglaégetés 
monopóliumát. Bérletébe került a város két téglaégetöje 1 mérő 
mész után másfél krajcár, 1000 cserép után 1 forint bér fizetéséért 
azzal a kikötéssel, hogy üzemeltetésüknél csak kőszenet 
használnak a városi erdőállomány kímélése érdekében. A bérlő 
társaság “Első Pétsi Szénássó-, Tégla- és Tserép- és Mészégető 
Árendás Társaság” (Pécser Steinkohlen-Gewerkschaft, Societas 
Urburaria Gremiali Exarendata Beneficia Effosionis Lythantracum 
Exustionis Calcis et Tegularum) címmel alakult meg. A Szénásó 
Társaság -ahogy a kortársak is nevezték- Pécs város első nagyobb 
szabású, cégszerűen működő, komplex tőkés vállalkozása 
monopolisztikus elemekkel.
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A komplexitás szinte létkérdés volt a társaság részére, ugyanis 
elsősorban saját magának kellett gondoskodnia a kitermelt szén 
hasznosításáról. A szénfogyasztó gőzgépek, gőzkazánok csak az 
1830-as években, a Társaság megszűnése után léptek be a 
mecseki köszénfogyasztók sorába.
A társaság a szerződés értelmében köteles volt magát alárendelni a 
kincstári bányakormányzóságnak. Berks mindig jóakarattal figyelte, 
és nehézségein igyekezett segíteni, mert meggyőződése szerint 
szakszerű, ellenőrizhető bányászatot csak megfelelő tőkeerős 
vállalatok tudnak folytatni.

Részletek Berks Péter véleményéből, amelyet 1B09. májusában irt.

A pécsi szénbányászatról

A város bányaterületeit 1808. aug. 8-án kiírt árverésen adták bérbe 20 esztendőre.
„Nem hagyható szó nélkül — írja Berks hogy a bányászkodó pécsi polgárok a bányásza

tuknál nem hallgatják meg a kincstárt bányaigazgatóságot, jóllehet már a kir. kamara 1807. 
május 19-i jegyzőkönyvében kimondja ezt a kötelezettséget, s a Helytartótanács is megtette 
ugyanezt 1807. okt. 29-i dekrétumában. Pécs város tanácsa azonban ezt a rendelkezést 
nem ismertette, így egyik bányász a másik jogaiba taposott. A bányák beomlottak, a 
széntelepek begyulladtak. Ilyen volt a helyzet Tittl József és Knittl Ferenc bányái között: 
Tittl bányája beomlott és begyulladt. A bányát le kellett falazni, mert bányatűz fenyegette 
valamennyi kis bányát.

A bérlők rendellenesen viselkednek a szén értékesítése terén is. Egymással versenyeznek 
a szén árának leszállításánál. Általában 21 és 30 krajcár között adnak 1 mérő szenet. Ezt 
csak úgy tudják megtenni, hogy a koszenbe a szenpolat is beletejtetik. a xoszen megoecsu- 
lését a fogyasztók előtt így lerontják. Használatát nem teszik kívánatossá. Az utókor szá
mára ezt az értéket nem becsülik meg.

Berks véleménye a pécsi szénbányászatról. 1809.

A társulat igazgatója rövid ideig Klobucharich György 
postamester, majd hosszabb ideig Höchtl Mátyás volt, a bánya 
műszaki vezetését pedig a cseh Hufnagel Alfrédra (másutt Albert, 
Adalbert ugyanez a személy) bízták, aki a nagyszökili völgyben 
épített házban lakott, és egyike volt a korszak kisszámú gyakorlati 
szakembereinek, bányászainak.
A Magyar Udvari Kamara 1810. február 27-én jóváhagyta a társaság 
szerződését és májusban a Társaság Berks tervei szerint 
megtelepítette első- a legfőbb pártfogója, Gróf Festetics Lajos 
tiszteletére- “Lajos" védnevű táróját a Klaits-völgyben. A táró 
avatási ünnepségét augusztus 25-én, Lajos napon tartották.
A szénásó társaság később még egy tárót nyitott, a Szent Borbála
tárót, de nem a Szabolcs felé eső határrészben, hanem a Lámpás



völgyben, polgári telkeken, ahol a polgári magánkőszénbányák 
zöme is, volt, amelyek tulajdonjogát is megszerezte.
Berks ösztönzésére 1812-ben kokszégetéssel is kísérleteztek, 
de a koksztüzelés előnyeinek tapasztalása ellenére -a 
munkáslétszám csökkenése, a szén omlós, palás volta, a 
kezdetleges módszer és tapasztalatlanság miatt- rövidesen 
megszüntették. Nagy reményekkel hozzákezdtek viszont 1818-ban 
-a hitvány, palás szén hasznosítása érdekében- a vasvitriol 
(vasgálic), 1819-ben pedig a timsó gyártásához a társaság 
nagyszökili bányája szomszédságában. Mindkét hutánál az 
alapanyag a nyílt térségben elégetett kőszén hamuja volt. Az 
üzemekben 634 q vasgálicot és 149 q timsót gyártottak. Az üzemek 
felszentelésére az érdekelt felek, a papság és a “kiváncsi nép” 
körmenete keretében került sor.
Az 1810-es évek vége felé a társaság -melyet a város elhanyagolt-, 
szorult helyzetbe került. 1821-ben Berks Péterhez fordultak, hogy 
kénytelenek feloszlani, ha a város nem terheli ugyanúgy a polgári 
kis magántermelőket, mint a társasági bányászatot, és nem védi 
meg a szerződés szerinti monopol jogát a mész- és téglaégetés 
területén. Mivel ez nem történt meg, a timsó- és gálichuta csak 4, 
illetve 7 évig tudott működni, 1822., illetve 1824-ig.
A csődbe jutott társaság felszámolása indulatokat és 
vádaskodást szított. Városi polgárok, köztük egykori alapítók, főleg 
a város vezető körei, a “választott község" (electa communitas) 
tagjai szerint a társaság súlyos ezrekkel károsította meg a várost, 
főleg, hogy a két városi tulajdonú tégla- és cserépégetöt -a szigeti és 
a budai városrészben- megszüntette és a Klaits-völgy, saját tárója 
közelében létesített újabbat. A társaság eljárását az üzemek 
koncentrálása és az elavultak helyett korszerűbbek létesítése 
vezette. Az ellenkező polgárok ócsárolták az áru minőségét, 
idegen üzemekből vásároltak és még jobban csökkentették a 
társaság forgalmát.
A társaság 1825. októberében adta át a várost illető ingatlanait és 
ingóságait a tanácsnak a szerződés 14. pontja értelmében. Az 
átadás irataiból a város első részvénytársaságának szegényes 
gazdasági helyzete tűnik ki. A társasági vagyon roncsain még 
évekig osztozkodtak, pereltek az egykori tagok, a kis létszámú 
munkásállomány a szénmedence más bányáinál igyekezett 
elhelyezkedni.
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Magyarázatra szorul a nagyobb tőkével rendelkező, szervezett 
vállalkozás elbukása a magánosokkal szemben. A Szénásó 
Társaság magas terrágiumot fizetett a tulajdonos városnak a 
kitermelt szénért. A saját földjeiket termelő polgárokat ez nem 
terhelte. A polgári bányák teljes munkásállománya produktív 
munkát végzett, míg a társaság felügyelőt, hivatalnokot, külön 
igazgatót fizetett és hozzájárult a kincstári bányakormányzóság 
ellátmányához. A társaság csak a megszabott áron adhatta el a 
kőszenét, míg a polgári bányatulajdonos már a legkisebb haszon 
mellett is, ezzel rontva a szénárakat. A társaság munkásainak 
bérét a bányakormányzóság szabta meg a közszükségleti 
cikkekéhez igazítva, a magán bányavállalkozó a létminimumra 
szorította a néhány bányászát. A Társaságnak a 
bányakormányzóság rendszeres ellenőrzése miatt be kellett 
tartania a technikai, egészségügyi és biztonsági előírásokat, míg a 
kis magánvállalkozókat nem tudta a szakszerű, a költségesebb 
bányaművelésre kényszeríteni. A 20 évre kötött bérleti szerződés 
és a saját jövőjébe vetett hite miatt a társaság nem vetemedhetett 
olyan rablógazdálkodásra, nem hanyagolhatta úgy el a feltáró 
munkát, mint a polgári bányák tulajdonosai, üzemvezetői. A 
városi tanács a szerződés ellenére nem védte meg a társaságot a 
mész- és téglaeladás terén jelentkező versenytől, sőt a városnál 
kialakuló ellenséges csoport erkölcsileg is rombolta a társaság 
tekintélyét.

Polgári magánvállalkozók (1809-1848)
A nádor 1807-ben bekért felmérésére a vármegyék és városok a 
területükön lévő “fabrikák, kézművek és fabrikai boltok”-ró\ az 
alábbiakat jelentették:
Baranya: "Megyénkben semmi némű Müvedelem Házak sem 
találtatnak, 's ollyan kézi művek sem készittödnek, a’ millyekrül 
Császári Királyi Herczegséged kérdést tenni méltóztatott. ”
Tolna: “A Megyénkben semmi névű kézmüv, 's fabrica fel nem 
találtatik.”
A szénfogyasztók a Szénásó Társaság idején még túlnyomórészt 
kisiparosok voltak.
Számos pécsi tűzzel dolgozó mesterember már a századfordulón 
-legtöbbször tulajdonjogi területén- indított kisebb gödrös, vagy 
táróművelést, később egyik bányatelek a másikat érte a Klaits-, 
főleg azonban a Lámpás-völgyben. A sűrűn nyitott bányák igen sok 
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jogi és műszaki problémát okoztak egymásnak, hozzáértés 
nélkül, gyakran egymás alatt műveltek, illetve termeltettek. A 
bányakormányzó Pécsre érkezésekor a Szenes-hegy nagy 
területen égett, minden hatósági törekvés ellenére -az alkalmazott 
tüzgátak ellenére a felszín közeli széntelepek a laza és töredezett 
vékony homokköfedön át az égéshez elég levegőt kaptak- még évek 
múlva sem tudták a tűzfészkeket megsemmisíteni. A telepek 
állandó égése, a bányák omlása és vízzel való elöntése elleni 
küzdelem a kincstári bányakormányzó minden igyekezete ellenére 
reménytelen vállalkozás volt, tanácsai -utasítást nem adhatott- hatás 
nélkül peregtek le a bányatulajdonos mesteremberekről és 
megbízott “üzemvezetőikről”. A bányászkodó polgárok csak 
szakértőként és döntőbíróként fogadták el a bányakormányzót az 
egymás alá kerülő táróik utáni kártérítési ügyeikben.
A helyzet visszásságát megoldani hivatott -a kincstári 
bányakormányzók felügyeleti jogát megállapító és a kis 
magánszénbányákra is elrendelő- 1816. április 2-i (9769. sz.) 
helytartótanácsi rendelet csaknem kizárólag annyit ért el, hogy a 
polgárok 1816-tól bejelentették széntermelésük éves mennyiségét. 
1816-ban a pécsi polgári szénbányák közül a Knittl-féle bánya 
termelése volt a legnagyobb 1.943 mérővel. A kispolgári 
tulajdonosok a kereslet növekedése esetén az alkalmazott néhány 
“bányászlegény” mellé napszámosokat fogadtak, az üzemeik ellá
tása után eladott szén után csekély haszonnal is megelégedtek, 
gyakran gyümölcsösüket, szőlőjüket továbbra is hasznosították. 
Egyre több pécsi polgár igyekezett a város keleti részén kibúvással 
rendelkező, vagy felszín közeli, széntelepet sejtető telket, rétet, 
gyümölcsöst és szőlőt vásárolni, így az ilyen ingatlanok ára mind 
magasabbra emelkedett. 1842-ben már 22 polgári tulajdonú 
magánbányát tartott nyilvántartásban a bányakormányzóság.
Az 1820-as években Forgáts Pál, Biltz Ferenc, Herczeg Imre, 
Babai Ferenc, Nagy Ferenc, Lukátsevits József, Kaszmats 
Tamás, Szepos Lőrinc, Huffnagel Adalbert, Maurovits János, 
Fillin János, Miggits Mátyás, Kinderley Mihály, Fuch Vencel, 
Bemard Ferenc, Bastianovits Jakab, Vidakics Antal voltak az 
ismertebb “bányászlegények”, az első ismert pécsi bányászok. 
Jellemzésül említjük meg, hogy a szerződésekben szereplő 
bányászlegények, “üzemvezetők" és az érdekelt bányatulajdonosok 
között csak elvétve akadt olyan, aki a nevét alá tudta írni a 
szerződésekben.
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A kispolgári bányák összesített termelése 1816-ban még elmarad, 
1818-ban azonban már kétszerese a Szénásó Társaságének, 1821- 
ben 4,5-szer, 1824-ben 16-szor felülmúlják azt, ez is hozzájárult a 
Társaság ellehetetlenüléséhez. 1816-1838-ig a polgári 
bányatulajdonosok, illetve bányabérlök 489.555,5 mérő szén - 
átlagos évi 21.285 mérő - termelésével 159.444,34 - évi átlagban 
6.932 - forint jövedelmet értek el kereken 38 kát. holdon. 1839-ben 
művelés alatt állt 18, üzemen kívül 31 bánya (táró, köszénlyuk, 
széngödör.

Pécs szobád várói területén ingatlonnol rendelkező polgárok n 
keitek külmüvelésű kis szénbányával. Berks Péter egyik leiadoto 
vagyis a komolyabb bányaművelés kialakítása:

Uibersicht

igyobb siómban rendet- 
volt etek kiküszöbölése.

der Síéi 
Frei*todt

ikohton-Ausbeute bei den Bergwerken der Privat-Eigenth Cimet in der königlichen
Fünfkirchen im 5 Jährigen Durchschnitt von 1839 bis 1843:

Nahmen der Eigenthümer Betrag
Dermohls Vormahl» Verkauf* Metzen

1. 2. 3. 4. 5.

1. Loosz Motthio* Knittel Franz 
Hoffmon Josef 
Tittl Josef

53 981 (4 év)

2. Otoray Josef Bugyaklits Katharina 620 (1 év)
3. Kalfits Josef Kalfits Matthoe 17 238 (3 év)
4. Katit» Eva Katit* Josef 1 322 (1 év)
5. Joszipovit* Georg Katits Josef 3 522 (3 év)
6. Sztiponovits Anton Koppány Michael 17 791 (5 év)
7. Petrovits Ignacz Varga Stefan 1 564 (2 év)
8 Popovils Anton Pritelmoyer Anton 

Paulovits Michael
47 (2 év)

9. Jozipovit* Stefan Mohát»! Emerich 
Amon Johann

15 315 (5 év)

10. Leschnyik Ignaz — 3 229 (2 év)
11. Misetit» Johanne» Misetit» Matthias 

Misetit» Maria
20 010 (5 év)

12. Popovils Anton Paulovits Mihály 4 008 (2 év)
13. Szlipctevit» Stephon Szlipcsevit* Katharina 

u. ». Erben
9 765 (5 év)

(5 év)14. Katits Mathioe Katits Stephan 21 532
15. Szabó Andrea» Fülöpp Andreas 15 403 (4 év)

38. Szabo Josef 1841 neu eröfnet 1 474 (2 év)
39. Misängyi Georg 1842 neu eröfnet 750 (1 év)
40. Takats Stephan 1842 neu eröfnet 427 (1 év)
41 . Andrósovits Josef 1842 neu eröfnet 2 248 <2 év)
42. Ujhéty Anna Ujhéty Franz 

1842 neu eröfnet
3 648 (2 év)

43. Katit* Anno Katits Josef. Kozóri 
Emerich 1 Theil

1 340 (1 év)

44. Leschnyik Andreas 
Junior

40 (1 év)

Eingcnth'ümer. welche in diese 5 Jahren (1839- 1843)
nicht bauten

Dermahi* Vo mahl*
45. Cserni Franz Niki Mathiua». Misongyo Johann
46. Hebenstreit Johann Fiebenstreit Poul
47. Ozoroy Josef —
48. Mokoj Adóm Makaj Josef
49. Wittwe Sárit» Sárit* Emerich
50.
51.

Mitchel Ignaz 
Roztnger Mathias

*

52. Jagetit* Ignaz —
53. Andrósovits Katherina —
54. Riedl Franz —
55. Ivánovit* Stephan —
56. Wittwe Sztipics Sztipics Josef
57. Makoj Ignaz —
58. Németh Anna Ammon Johann. Makaj Mathias.

Teufelsbauer Karl

Pécs. 1844 mórc. 12. (Bm. L.s Berk» —Et. 27/1844. f. 69. No. 27.)

Pécsi magánbánya tulajdonosok 1839-43-ig. (Alul a szünetelő bányák) 
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A társaságot a piacról kiszorító polgári bányaművelők a város és 
közeli környékének szénpiacát csak részben foglalhatták el, mert 
több pécsi és Pécs-környéki mesterember inkább megvette a 
vasasi és szabolcsi bányák drágább, de jobb minőségű, 
palamentesebb és kokszolásra alkalmas szenét.
Az 1840-es években pl. a Madarász-féle Vashámor Társaság
-bár pécsi területen volt bányája- a hámora számára szükséges 
kokszot szabolcsi szénből égette. (A pécsbányai szén a nagyobb 
mélységben is csak "keverve kokszolható” volt, a túlzottan 
sülöképes, elsősorban vasasi szén kokszkihozatalát sikerült vele 
javítani. M.L.)
21 bányatulajdonos pécsi polgár (és üzemvezetőik, néhányuk 
vezető vájárai is) -1832-ben széneladásuk fellendítésére Metzing 
Sebestyén mohácsi tüzelőanyag -kereskedővel- a vasasi 
széntermelés fő eladója is volt- szénszállítási és eladási 
szerződést kötött. A szerződés szerint a bányatulajdonosok nem 
adhattak el a Duna mentén kőszenet, a bányájuknál is csak annyit, 
amennyit a tűzzel dolgozó kisiparosok műhelyeikben használtak fel, 
de nem többet havi 60 mérőnél. Szerződésszegés esetén 
esetenként 100 forint pönálét (büntetést) fizettek Metzingnek, aki így 
egyedárusa lett a szerződő polgárok kőszenének. Nincs nyoma a 
szerződés 1835. évi lejárta utáni megújításának, vagy hasonló 
csoportos szerződésnek, egyéni széneladási szerződésekkel 
azonban több bányatulajdonos pécsi polgár is szállítója volt a 
mohácsi szénkereskedönek.
A DGT Pécs vidéki kőszenet esősorban a pécsváradi alapítványi 
uradalom vasasi bányaüzemétől vásárolt, pécsi polgárok szenét 
csak ritkán. A gőzhajózás okozta kereslet azonban általánosan 
emelte a szén árát, és ezzel növelte a kis bányatulajdonosok 
hasznát is. A kincstári bányakormányzó 1842-ben ezt az 
áremelkedést a korábbi ár 25 %-ára becsülte.
Az iparban a gőzgépesítés csak az 1840-es években kezdett 
mutatkozni, ahogy Berks 1842-ben megállapította: "Az ipar még nem 
ébredt fel". A haladó szellemű polgárok örömmel üdvözöltek minden, 
a gőzgép alkalmazásával kapcsolatos vállalkozást. Náray János 
nagy lelkesedéssel írta 1845-ben, hogy a pécsi papírgyár mellett 
gőzgépet használ a városban újonnan létesült vas- és cukorgyár 
is. Az említett vasgyár a Madarász András-féle Csetnek -Pécsi 
Vashámor Társaság, amelyet Madarász, a gömöri Concordia 
Vashámor Társaság egyik igazgatója létesített 1843-ban a későbbi 
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Első Pécsi Bőrgyár helyén. Madarász vasgyárát a kőszén miatt- 
melyhez pécsi polgároktól bányatelket is szerzett, a Madarász
bányát- telepítette Pécsre, ahol a gyár működése előtt 1844. őszén 
több mint 2.000 mérő szenet bányászott.
1844-ben alakult meg Pécsett a Szénbányászati Társaság is 
Blauhorn János vaskereskedő, Dőri Vencel, Kuszka Lajos 
bányász és Loósz Máté bádogos főrészvényesekkel. A társaság 
20 telket vásárolt össze, illetőleg bérelt a pécsi határban. Az üzem 
irányításával 1847-ben megbízott Martinek Ferenc, cseh-morva 
származású bányatiszt a birtokosok céljának megfelelően 
elsősorban a szénpiac növelésére törekedett, de gyenge 
eredményt ért csak el.
1848-ban Kuszka és Loósz részvényeit Jaeger (Jäger) János pécsi 
vaskereskedő és Littke Lőrinc vásárolta meg. A társaság telepítette 
1848-ban a Flórián-, 1852-ben a Lőrinc aknát. Jelentős szerepük 
volt abban, hogy a DGT figyelme következetesebben irányult 
Pécsre, és a szabadságharc után nagyobb szénszállítmányra kötött 
szerződést a Társasággal, amely 1860-ig szénszállítója maradt.
Az 1848/49-es szabadságharcot közvetlenül megelőző években a 
pécsi bányászattal a pécsi születésű Nendtvich Károly orvosdoktor, 
-apja neves természettudós, pécsi gyógyszerész- ugyancsak jeles 
természettudós, a pesti műegyetem kémia tanára foglalkozott 
kritikus szemmel.

Nendtvich Károly fiával
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Saját vizsgálatai, megfigyelései mellett a helyi tapasztalatokból is 
sokat merített. Szerinte az egész pécsvidéki szénmedencében a 
legrosszabb állapotok a város határában lévő bányákban 
uralkodtak, -bár a vasasi és szabolcsi bányákról sem nyilatkozott 
elragadtatva-, mert a polgár korlátlan szabadsággal rendelkezik 
tulajdon bányatelkével. Rajta tetszés szerint nyithat bányát, addig 
áshat belőle szenet, amíg neki jólesik, illetve amíg az összegyűlő 
bányavíz el nem lehetetleníti a termelést.
Szakértelem nélkül végzik a munkát, mert néhány napszámossal 
minden terv nélkül olyan emberek vezetik a munkát, akik valahol 
vájárként dolgoztak szénbányában. A napszámos minden felszínre 
hozott mérő kőszén után 3 krajcárt kap. A meddőt ettől a bértől 
függetlenül kellett a felszínre hoznia. Ezen tudatlanság, illetve 
kereset utáni vágyból mindent, amit feketének látott, vagy akart 
látni, a szén közé dobott.
A tüzeléstechnika fejletlensége miatt többen szénpala és silány 
kőszén hozzáadásával akarták ellensúlyozni a liasz kőszén 
összesülő természetét és megoldani az aprószénnek az általánosan 
használt rostélyon való elégetését.
Kramolin Hugó István 1846-ban az alábbi receptet ajánlotta a 
mecseki szenek háztartási célra alkalmassá tételére, mert: “fa 
helyett nem alkalmatos, mivel a rostélyt eltörni, és nagy része kié- 
getlenül hull a hamu közé”. Kramolin tulajdonképpen brikettezésre 
gondolt a következő receptjeivel: 5 mázsa kőszén, 0,5 mázsa agyag, 
0,25 mázsa polyva vagy vágott szalma, vízzel összekeverve, 
famintákba, tégla módra préselve, vagy: 2 font izlandi zuzmó 1 akó 
vízben megfőzve és elkeverve 4 mázsa kőszénnel.
A pécsi kőszénnek magas volt a hamutartalma, és -a fentiek miatt 
is- sok meddőt tartalmazott. Nendtvich szerint nem adta meg a 
kívánt hőfokot, a rostélyt állandóan meg kellett szabadítani a 
salaktól, használata sok nehézséggel és kellemetlenséggel járt, 
amit ésszerű és tiszta kitermeléssel mind el lehetne kerülni, 
hiszen a pécsi az ország legkarbondúsabb kőszene, tiszta 
termelés esetén a hamutartalma is csökkenne.
Berks Péter a mecseki bányászat korszerű színvonalra hozása 
érdekében kifejtett odaadó tevékenységének “eredménye” a 
szabolcsi, a vasasi és a szászvár-nagymányoki szénmezökön csak 
részben és időnként mutatkozott, legkevésbé a városi, kis 
magánbányáknál. Fiatal kortársa Nendtvich, 1846-ban 
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megbotránkozott azon, hogy a város határában “alig 
negyedmérföldnyi” területen 25-30 “vízbe fúlt” bányát talált.
A másik kortárs, a vasgyáralapító Madarász a pécsi bányászat 
elmaradottságát a köszénpiac gyengeségében látta. 1846-ban a 
“Magyar Orvosok és Természetvizsgálók” Pécsett tartott 6. 
vándorgyűlésén kijelentette. “A szükség okszerű művelésre még 
nem kényszerít, és így lanyhább a természet adományaihoz.’’....” Az 
eddigi szorgalom az itteni kőszén körül csak ott foglalkozik, csak 
olyan helyeket választ munkálkodásainak, hol minél hamarább, s 
könnyebben hozzájuthat. Rendes bányamívelésröl tehát szó 
sincsen még, inkább túrásnak, mint művelésnek mondhatni 
azt.” Madarász jó példával akarta megmutatni a várostól bérelt 
bányatelkén elméletileg és gyakorlatilag képzett vezetőkkel a 
korszerű bányászat módját. Ugyanott mondta: “Ha a többi 
köszénbánya tulajdonosok minket követni fognak, kőszene 
kincsére e tájék büszke lehet, és gazdag jövendőnek nézhet 
elejbe. ”
Sajnos, Berks pontos adatai híján nem tudjuk, ebből mit ért el, de 
annak nyoma van, hogy 1844-45 telén a Somogy megye gazdag 
erdeibe küldött szénégetőkkel a helyszínen előállított olcsó 
faszénnel biztosította a hőenergiát vashámorában, nem pedig a 
saját bányája szenével vagy a szabolcsi szénből készített koksszal. 
Madarász vesztét végül a kőszén okozta, -bár vasércet sem a 
remélt mennyiségben és minőségben talált a mecseki 
szénmedencében-, ugyanis a magas kéntartalmú szénnel, illetve 
koksszal nem tudott megfelelő minőségű nyersvasat előállítani.

A szabolcsi és somogyi kőszénbányászat
A dél-mecseki területen a szabolcsi és somogyi -legnagyobb 
kiterjedésű és szénvagyonú, kedvező településű- szénmezőn 
sajátos birtokviszonyok uralkodtak. A szénkincs nagyobbik része 
elidegeníthetetlen egyházi birtokon, a szabolcsi területen a Pécsi 
Székesegyházi Uradalom, a somogyi a Pécsi Székeskáptalan 
birtokain volt.
A terület nyugati szegélyén, a széki (magyarszéki) országút melletti 
sávban Szabolcs község kisbirtokosai, a Vasassal határos keleti 
szárny déli területének Somogy község volt a tulajdonosa, 
utóbbiak szabadon voltak értékesíthetők a szénkítermelésí joggal 
együtt; a XIX. század első felében ennek ellenére ezek a területek 
nem keltették fel senki érdeklődését.
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A század elején a somogyi uradalom már megélt egy bérbeadási 
kísérletet, a szabolcsi uradalom a Kamara és a Helytartótanács 
határozott fellépésének hatására csak 1808-ban, a kincstári 
bányakormányzóság megalakulása után, annak szakmai 
irányításában bízva kezdte el a köszénbányászatot.
A Helytartótanács 1810. augusztusi, ismételt felszólítására -egy 
hónapon belül választ vár- árandába adja-e szénjogait a káptalan, 
vagy házi kezelésben indítja meg a szénbányászatot, a káptalan 
jegyzője és tiszttartója a szabolcsi Völgyi-rét dűlőt -a falutól 
negyed óra járásnyira- találta a legalkalmasabbnak a bányászat 
megindítására.
Szeptemberben a Pécsi Székesegyházi Uradalom szén
bányászatának irányításával Berks Pétert bízta meg, aki 1845- 
ben bekövetkezett haláláig látta el a két uradalom bányászatának 
műszaki vezetését. Berks a kor színvonalának megfelelő szakszerű 
bányászatot igyekezett megteremteni az uradalmi bányákban. Csak 
fokozatosan tudta áttéríteni a szénásásos, gödrös, turkálós 
bányászatról a korszerűbb, műszakilag irányított, a minőségi 
igényeket is kielégítő táróbányászatra.
A megtervezett és irányított bányaművelési gyakorlat mellett hasonló 
fokozatossággal vezette be a minőségi széntermelést, a szénpiac 
bővítését, a bányamunkások szociális védelmét: a bérezés, az 
alkalmazási feltételek, a fegyelmi szabályok terén.
Bányafelvigyázóként a vasasi bányától az éppen Berks nyomására 
elbocsátott Ruth János bányászt fogadták fel. A határozott és 
dinamikus Ruth a termelés mennyiségét tekintve meg is felelt a 
káptalan bizalmának, 15 hónap alatt annyi szenet termelt, hogy a 
szénmennyiség jelentős része még eladatlan volt, de a 9.078 ft. 
értékesítéssel szemben az üzemköltség csak 4.813 ft-ot tett ki.
Az “eredményes” munka hasonló volt, mint a pécsi polgárok 
bányászaié. A szénben kihajtott szállítóvágatok veszélyesek és 
rövid életűek voltak az ácsolatokkal való túlzott takarékosság miatt. 
Ha a vágatok összementek, újabbakat indított más kibúvásokon. 
Hosszabb távon így költségesebbé vált a széntermelés, Berks 
végre elérte, hogy Ruthot elbocsássa a káptalan. A helyzet nem 
változott, a bányaművelés éveken át pangott, csak néhány 
munkás dolgozott, ők is szakszerű irányítás nélkül. Hasított 
tölgyfával ácsoltak, azzal is rosszul.
Mivel a székeskáptalan sem deficites bányát nem kívánt 
fenntartani, sem a kormányzattal szembehelyezkedni, 1818. 
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februárban Berks Pétert kérte meg, hogy a szabolcsi bányát hozza 
rendbe. A káptalan azonban beavatkozásaival -a kutatás, a 
feltárás, a robbanóanyag használata terén- akadályozta a 
radikálisabb változtatást, Berksnek évekre volt szüksége, hogy a 
káptalan -földesúri önérzetéből engedve- helyet adjon a szakértő 
mélyreható beavatkozásának.
A megváltozott kapcsolat és Berks tevékenységének 
eredményeképpen 1836-tól nem volt már visszaesés. Az átlagos 
széntermelés 1831-1844. között kereken 14.500 q-ra növekedett az 
1810-1830 közötti 7.900 q-val szemben.
Ebben az időben már jelentkeztek a DGT köszénvásárlásai, 
élénkült a köszénpiac, a szabolcsi-somogyi bányászat a többi 
pécsvidéki bányához viszonyítva jobb minőségű szenet vitt a 
piacokra, így kereslete is növekedett.
A székesegyházi-káptalani uradalom termelési aránya a mecseki 
összes széntermelésből a kezdeti 13-17 %-ról az 1840-es évekre 
20-22 %-ra emelkedett. Berks szakértelme és fáradhatatlan 
igyekezete az egyházi köszénbányászatot az uradalom gazdaságos 
ágazatává fejlesztette, ezzel az egyház tevékenységének 
gazdasági hátterét bővítette.

A komlói kőszénbányászat kezdete
Az üzletszerű mecseki köszénbányászat a Pécstől Szabolcson, 
Somogyon, Vasason át Hosszúhetényig terjedő kb. 14 km 
hosszúságban húzódó, ú.n. pécsvidéki területen alakult ki. A 
szénvonulat csapása, iránya Hosszúhetény és Budafa között észak
déli, de folytatása Komlónál nyugati irányba fordul és Jánosinál a 
kőszén-vonulat egy rátolódás miatt ismeretlen mélységben 
folytatódik.
1812-ben a jánosi, a battyáni és a komlói Battyány-uradalom 
jobbágyai jelentették Kern József jószágigazgatónak, hogy a 
Komlót övező dombok egyikén kőszenet találtak. Kern tudott a 
tüzelőanyag hiányról, és a kincstári bányaigazgatóság működéséről 
is, és mint a Battyányiak “hű sáfára" szem előtt tartotta az 
uradalom anyagi érdekeit. Hasznot remélve a bányászati ágazatból 
1802. októberében Komlóra hívta Berks bányakormányzót, aki 
talált is a megjelölt helyeken tiszta kőszéndarabokat, az 
előfordulást jellemző kék agyag és égöpala kíséretében.
Az uradalom ezek után hozzákezdett a terület átkutatásához szén
kibúvásokat keresve. Kern és Simon József, a jánosi uradalom 
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ispánja az egész határt összeturkálta. Szénbányászatra a Hársas- 
tetőt, a “Kis-Somos”-tetöt és az ú.n. “Pitzkellett”-et találták 
alkalmasnak. Az uradalom azonban itt sem merte vállalni a 
bányanyitás kockázatát.
Györkö István szászvári paraszt vezetésével parasztokból álló 
társaság kezdte el a komlói szén kitermelését a Hársas-tetö 
középső dombján nyitott táróval. Egy vízmosás vájta kibúváson 
indultak nyugat felé lejtősödő szénrétegben, de az esőzések 
következtében a víz elöntötte bányájukat, amit ott is hagytak. A hegy 
lejtőjén feljebb újabb tárót indítottak, amivel a felső szénréteget 
alulról akarták megtámadni, de itt egy terjedelmes közetbeékelödés 
zárta el útjukat, amit csak robbantással tudtak volna eltávolítani. A 
gyakorlatlan bérlők és munkások megijedtek a nehézségektől, 
pénzük is fogytán volt, így a bányászkodás során csak 100 mérő 
szenet termeltek ki.
Kern József és Simon József 1822 júliusában újranyittatta a már 
müveit felső tárót, és Berks irányításával és Trieb József szak
képzett vájár vezetésével két jobbágymunkást állítottak munkába. 
Ez a házi kezelésbe vont bányászat sem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket, év végéig mindössze 48,5 mérő szenet termeltek.
A Kis-Somos-tető nehezebben hozzáférhető, de reményteljesebb 
újabb szénterületének feltárása feleslegesnek bizonyult. Komló és 
környéke közlekedési és ipari viszonyai nem biztosították a bánya 
jövedelmezőségét. A jelentéktelen szénmennyiséget -1824-ben 704 
mérő- a közvetlen környék tűzzel dolgozó kisiparosai vásárolták meg 
18-24 kr-os mérőnkénti áron. A tágabb környék iparosodottabb 
vidékeire a komlói szén nem jutott el, azok igényeit a vasasi 
uradalom, illetve a szászvári bányaművek elégítették ki.
A Battyány-uradalom komlói szénbányászata csak 4 és fél évig, 
1826-ig tartotta fenn magát, az összes termelés 1964,5 mérő szén 
volt, 1826-ban már alig termelt, a készletet értékesítette, majd 
decemberben abbahagyták a bányaművelést.
Berks ugyan kijelentette, hogy az uradalom “ásványtanilag 
nevezetes területe" (Szopok, Jánosi és Komló) megérdemli a pontos 
“bányaföldismereti” kutatást, mivel “itt jelentékeny széntelepek 
gyaníthatok", mégis, minden fáradozása ellenére a komlói 
köszénmezön a következő két évtizedben nem folyt üzletszerű 
termelés.
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Az észak-mecseki köszénbányászat
Az időszak bányászatáról összefoglalóan az alábbiakat állapíthatjuk 
meg. A XVIII. századvégi kis számú köszénbánya jelentősége még 
kisebb volt a termelés terén, elsősorban nem a kapacitás, hanem a 
kőszén iránti érdeklődés hiánya miatt. A századfordulón a mecseki 
szénmedencében két eladásra termelő kis bányavállalkozás volt 
csak, a vasasi és a váraljai.
A Keleti-Mecsek északi lejtőjén települt községek területén a 
köszénbányászat kezdetei: Váralja 1793., Kárászon 1808-ban 
Kitaibel Pál “régi fejtések” nyomát látta, Nagymányok 1803. vagy 
1804., Máza 1807., Szászvár 1811.

Az észak-mecseki kőszénbányavidék térképe

Magyaregregyen és Vékényben e fél évszázadban még nem 
figyeltek fel a köszénkibúvásokra, így kitermelésére sem került 
sor. Vékény határában 1873-ig, Magyaregregy térségében pedig az 
1880-as évek elejéig nem termeltek kőszenet.
A termelés mennyisége 1850-ig jelentéktelen volt, a szászvári bánya 
kivételével nem is volt folyamatos. Máza és Kárász termelési 
eredményei nem ismertek, Váraljáé csak 1809 óta.
A konkrét adatok a fenti időpontoktól 1848-ig:

Szászvár 323.068 q
Váralja 11.114 q
Nagymányok 2.678 q
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Váralja és Nagymányok termelése esetleges volt, leginkább egy-egy 
más bányaterületről csábított képzettebb bányász vezetésével 
végzett kétlaki munkával.
A tűzzel dolgozó mesterek és néhány értelmiségi vállalkozó 
mellett leggyakoribb a jobbágy-paraszt bányavállalkozó, mivel 
számukra a minimális haszon is jelentős volt, és a bányában 
dolgozó parasztfiatal mentesült a katonafogdosástól. A 
kőszénbányászat a vállalkozó jobbágyok számára elszánt kísérlet, 
hogy sorsukon könnyítsenek. A földesurak egy része aggály nélkül 
adta bérbe a jobbágyoknak a szénterületet, akiktől csak úgy tudott 
megszabadulni, ha uradalmuk házi kezelésében művelteti a bányát. 
Az elriasztás legjobb módszere a rövid, egy-két évre szóló bérleti 
szerződés, amely már a század elején is elégtelennek bizonyult.
Az észak-mecseki bányavidék közlekedési helyzete nem előnyös, 
az első évtizedekben csak helyi fogyasztásra számíthatott. A 
jelentkező kereslet hatására a közelebbi dunai kikötőkön át 
messzebb, az 1817-1828. közötti időben -amikor a budai és pesti 
manufaktúra-tulajdonosok bérelték a szászvári és nagymányoki 
bányákat- Budára és Pestre is eljutott.
A vidék bányászatán nem segített az 1830-as években megindult 
dunai gőzhajózás sem, mivel a DGT más bányákból -a mecsekiek 
közül a Pécs vidékiekből- fedezte hajói tüzelőanyag szükségletét.
A szénvidéket ebben az időszakban még az is sújtotta, hogy a régi 
kikötő Tolnán a Duna mederváltozása következtében megszűnt, 
az új hajóállomás pedig lényegesen messzebbre került.
A távoli piacot Buda és Pest jelentette, ahova a tolnai kikötőből 
szállították a szenet a hajózó vállalatok a Duna szabályozásáig, a 
DGT teherhajózásáig emberi és állati erővel vont hajókkal.
A pesti-budai piacot a szegkovács Kolb testvérek (Ferenc és 
Ignác) és társaik közös bányavállalkozása kapcsolta be az észak
mecseki kőszénfogyasztók közé. A Duna és a Dráva menti 
települések, Mohács, Pest, Buda, Esztergom, Komárom, Eszék, 
Pétervárad, már évtizedek óta pécsi, szabolcsi és főként vasasi 
szenet használtak.
A pest-budai manufaktúrák, a közhivatalok és kaszárnyák nyújtottak 
még bizonyos szénelhelyezési lehetőséget. A Kolb-féle vállalkozás 
saját igényei kielégítése után erre a piacra számított. Ez azonban 
lassan feltöltődött, főleg amikor az észak-dunántúli barnakőszén is 
megjelent versenytársként.
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A gyenge távolabbi piac és a kis létszámú helyi iparűzö mellett a 
környék háztartásai és közintézményei jelenthettek piacot. Ezek 
viszont nem voltak kőszén tüzelésére berendezkedve, de 
valójában nem is akartak berendezkedni.
A központi kormányzat érezte, hogy nem elégedhet meg az 
erdővédelem terén a szénbányák nyitásának szorgalmazásával 
akkor, ha nincs kellő szénfelvevö piac és inkább megfizetik a drága 
fát, mint az olcsó szenet használnák. Járható út lehetett a 
közintézmények utasítása a kőszén használatára, ezt a hatalmi 
szót azonban csak a katonai kötelékeknél lehetett érvényesíteni. 
Mecseki kőszénnel fűtötték a XIX. század első évtizedeiben a 
komáromi, az eszéki és péterváradi kaszárnyák helyiségeit. A 
megyei és városi hatóságok a központi hatóságokkal szembeni 
"nyakas’-ságukkal számos kifogással éltek, és elvben ugyan nem 
foglalhattak el merev álláspontot, de gyakorlatilag nem tettek 
sokat az ügy érdekében.

A karászi kőszénbányászat
Kitaibel Pál már idézett tudósításából tudjuk, hogy a kincstári 
bányaikormányzóság kezdetén (1808-ban) és közvetlen előtte 
Kárászon már nem volt bányaművelés. 1813-ban, nyilván Berks 
bányakormányzó ösztönzésére több kárászi jobbágy, Radó 
Mátyás, Sáfkó István, Pap Mihály, Pap József és Pap István 
kezdett hozzá a földesúr engedelmével a kibúvásokban jelentkező 
széntelepek fejtéséhez. A vállalkozó jobbágyok a vasasi bányától 
megvált ismert szénbányászt, Szepos Lőrincet alkalmazták, 
vezetésével dolgoztak és dolgoztattak.
A kutatás első éveiben nem kellett a terület után bért fizetniük. Az 
1810-es évek közepén 30 forint évi bért fizettek az uradalomnak, a 
szenet mérőnként 30 krajcárért árusították a környék lakóinak, 
elsősorban tűzzel dolgozó mesterembereknek.
A Kárászi-gödörben a “Derzsö Geder”-ben, a Templom
gödörben (im Kirchen-Graben) feltűnően mutatkozó 
szénkibúvásokon indított táró talpsíkját és a táró irányát az 
összetöredezett széntelepek és a beékelődött mellékkőzetek 
határozták meg. Emiatt a táró iránytörései, a tárótalp emelkedése 
és süllyesztése a szállítást rendkívül nehézzé tette.
A paraszt-bányász csoport több tárócskát telepített. Évente 400 
pozsonyi mérő körüli mennyiséget termeltek, de gyakran csak a 
helyi készletet növelték, mert esős időben a rossz útviszonyok miatt 
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alig lehetett a szenet a fogyasztókhoz szállítani. A száraz 
évszakokban a falun átmenő, viszonylag jobb közút melletti 
elhelyezést az uradalom nem engedélyezte. A 
mellékfoglalkozásként űzött bányaművelés menetét a 
mezőgazdasági munkák idény jellege határozta meg. A termelés 
szüneteiben megrongálódott tárók kijavítása tetemes költséggel járt. 
Az 1810-es évek közepe táján már évi 30 forint terrágiumot kellett 
fizetniök, az értékesítés pedig tovább is nehéz volt, mert kevés volt a 
környéken a tűzzel dolgozó mester és általában nem is igyekeztek 
kőszenet használni.
1816. után a kárászi bányászatról 1869-ig nem található adat. Berks 
1845-ben bekövetkezett haláláig biztosan nem folyt szénkitermelés, 
mert a kincstári bányaigazgatóság megbízható jelentéseiben nem 
szerepel.

A nagymányoki köszénbányászat
Nagymányok község Váralja keleti szomszédságában, Tolna megye 
egykori völgységi járásában sík területen fekszik, csak déli, a 
Mecsek hegység felé eső része dombos. Határában, a későbbi 
Szarvas-táró közelében a köszéntelepes összlet telepeinek 
kibúvásán kezdődött a nagymányoki kőszéntelepek 5.600-5.800 
kalóriás, 4-5 %-os hamu és ugyanannyi nedvességtartalmú, kis 
részben darabos, inkább puha porszenének bányászata a XIX. 
század első évtizedében.
Nagymányok a Pécsi Székesegyház Éneklökanonoksága 
(Dómkántorátus) földbirtoka volt. A bányaművelés 1803-ban, vagy 
1804-ben Riel Kramer nagymányoki lakos nevéhez fűződik, aki a 
Kálvária-hegy oldalában rövid ideig elkezdte az egyik felszínre 
kibúvó telep művelését. Ezután az uradalom püspöknádasdi 
jószágkormányzósága közvetlenül próbálta kezeltetni a bányát, de a 
táró olyan szerencsétlenül volt kialakítva, hogy szivattyúval való 
minden kísérlet ellenére rövidesen abba kellett hagynia a 
termelést.
A köszénmezö művelésébe ezután a jobbágyközség kezdett, 
azonban bérleményét hamar továbbadta, megelégedett az 
alhaszonbérlök -helybeli parasztok, akik maguk is dolgoztak a 
bányában- által fizetett 100 forinttal.
A már ismert bajok ismétlődtek itt is: a parasztok rablógazdálkodást 
folytattak, a nehézségek jelentkezésével egyre újabb helyen 
próbálkoztak tárócskákkal ugyanabban a völgyben, a bérleti idő 
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végéhez közeledve még a bányafát is kirabolták a bányákból, ami 
a tárók beomlásával járt. A következő bérlő elölről kezdhette a 
tárók nyitását, kiácsolását. Ez annál nagyobb súllyal nehezedett a 
bányászatra, mivel bányafa tekintetében ugyanolyan kritikus volt a 
helyzet, mint a mecseki szénmedencében mindenütt.
A paraszti bérlőket különösen sújtotta az uradalmak 
fatakarékossága, nem kaptak helyben bányafát, a nagyobb 
távolságból fuvarozott bányafa jelentősen növelte a termelés 
költségeit, és a nagyfokú takarékosság visszahatott a 
bányabiztonságra.
A nagymányoki köszénbányászat 1817-ben a szászvári bányával 
együtt a Kolb-féle társaság kezébe került. A kincstári 
bányakormányzóságnak az ez előtti időkből semmilyen adata 
nincsen, feltehetően feljegyzésre méltó konkrét adatok nem is 
voltak. Kolb és társai a köszénmezöket 10 évre bérelték, évi 500 ft. 
összegért a püspökségi uradalomhoz tartozó szászvári területtel 
együtt. Az elődök által felhagyott munkahelyeket foglalták el, a 
patakmedertől kelet felé kb. 60 öl távolságra, 1820. végéig, mivel a 
szénszükséglet zömét a szászvári bányából elégítették ki, 
mindössze 1.327 mérő szenet termeltek. 1821-ben végleg 
beszüntették a nagymányoki bányaművelést, de hogy a 
versenytársakat távol tartsák a környékről, az uradalommal kötött 
szerződést nem mondták fel.
Berks helytelenítette ezt a spekulációt, mert korábbi nagymányoki 
eredmények és saját földtani megfigyelései szerint is a mányoki 
határban tekintélyes széntelepek voltak. A szerződés lejártával a 
Társaság tagjai egymás ellen fordultak a beruházott javaik és a 
szénkészlet felosztása miatt. Nyoma van, hogy Kolbék nagymányoki 
szénlerakatában még 1831-ben is kb. 60.000 mérő szén hevert 
hatósági zár alatt.
A viszonylag gazdag mányoki kőszénmező a XIX. század második 
felében megjelenő nagyipari bányászatig parlagon maradt.
Nagymányokon az első barnaszenet a határ déli részén, a Vadvíz
puszta felé, Hidasnak húzódó ú.n. Farkas-árokban (Wolfsgraben) 
találták. A csak kotrás útján termelt szén mennyisége természetesen 
csak csekély lehetett. A helyi fogyasztáson felüli mennyiséget 
hosszú ideig a község keleti végén levő Wagner-féle vendéglő 
telkén tárolták, és onnan vitték el szekereken a fogyasztók. Az 
egykori széntárolás miatt kapta a vendéglő a “szénkocsma” nevet.
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A mázai kőszénbányászat
Máza határában 1807. végén a pécsi püspök két jobbágya- 
Zufrass Jakab és Braun János kezdett köszéntermeléshez a 
váraljai határra néző hegy lejtőjén lévő kibúvásra telepített táróval. 
Kezdetben 3 krajcárt fizettek az eladott szén mázsája után 
terrágiumként, a bányafát a vágás helyén érvényes árban kapták az 
uradalomtól. Bányájukról Kitaibel Pál is megemlékezett 
feljegyzéseiben, látta is tárójukat.
A két jobbágy is szakértelem nélkül dolgozott a kibúváson jobbra- 
balra vándorolva, egy-egy elmeddülés (kőzet közbeékelődés) 
áttörése helyett másutt kezdtek munkába. A bányafával nekik is 
sok bajuk volt, keveset kaptak, a kényszerű, túlzott takarékosság 
veszélyessé tette bányászatukat. A pécsi püspök 1810-ben 
felfüggesztette a bányaművelést, amíg a kincstári 
bányaigazgatóság által megszabott előírásoknak eleget nem tettek.

Zufrass és Braun bányafa kérelme. A püspök felfüggeszti a bányaművelést

Zufrass és Braun 1811-ben nem emiatt, hanem a mértéktelenül 
felemelt mérőnként 18 krajcár terrágium és a bányafa drágasága 
miatt megszüntette a közös táróművelést.
Helyettük újabb vállalkozó mázai püspöki jobbágyok következtek. A 
Teleki-völgyben az öreg Kovács György Színak János 
társaságában kezdett kőszéntermelésbe. Berks szerint, tárójuk álló 
palában haladt, de vállalkozásuk jelentéktelen termelését, bukásuk 
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idejét és körülményeit a bányahatóság nem is tartotta 
érdemesnek feljegyezni. 1813-ban Braun a helybeli Juszasy 
Jakabbal társulva újra megjelent, és a császtai határ menti 
Lencse-oldalban is kutatott, és termelt néhány évig. Ezt a területet 
is a püspök által magasra emelt bérleti díj miatt kellett felhagyniuk, 
bányájukat 1817-ben Berks már összedőlve, vízzel elöntve találta.
A mázai köszénbányászatról e fél évszázadból mást nem tudunk, a 
szénkincs kiaknázása a következő időszakra maradt.

A váraljai kőszénbányászat
A Kamara -a pécsi püspöki szék betöltetlensége miatt a püspöki 
uradalmak kezelője- a váraljai köszénbányászat területét két részre 
osztotta: a falu Középhegy nevű határrésze nyugati felét a 
községnek, keleti felét Kreho doktornak adta bérbe. A bérlök 
minden kitermelt mérő kőszén után 3 krajcár terrágiumot tartoztak 
fizetni az uradalomnak. A község a gyors eredmény reményében 
egyik “tárócskát” a másik után nyitotta területén, az egymás mellé 
sorakozó lyukakkal keresztül-kasul turkálta a bérelt szénmezöt.
Berks kincstári bányakormányzó látogatásakor négy munkást, 
köztük két bányász szakmunkást, Bisztra Józsefet és Lemenik 
Miklóst talált csak. A jövesztést és a biztosítást is úgy végezték, 
hogy minden munkahely életveszélyes volt. A teljesítmény 
hasonló volt a körülményekhez, A tárót rosszul telepítették, 
kizárólag a széntelepben haladtak, befelé lejtve a szállító vágattal is, 
így a kiszállítás és a víztelenítés is bajjal és költséggel járt. Berks 
elhatározta, hogy megtiltja a községnek a bányászkodást, ha 
rövidesen nem biztosítja a szakszerű termelést. Miután a község 
ennek nem tudott eleget tenni, a József-táró és bányamező 
visszakerült a püspöki uradalomhoz.
Berks terve szerint az uradalom 1808. végén a Kenderesi 
domboldallal szemben a József-táró szomszédságában, tessék- 
lássék módon el is kezdte a bányaművelést.
Berks a községi táróhoz hasonló állapotban találta a Krehó-féle tárót 
is, ezért Krehót eltiltotta a bányászattól. Az orvos nem nyugodott 
bele az eltiltásba, az uradalomtól nem kapott bányafát, a 
parasztoktól vett kivágott gyümölcsfákat, ócska épületfákat épített 
be. Rablógazdálkodása a tetőfokra ért. Munkásait gyakran érte 
baleset, sőt halálos baleset is előfordult. Végül az tetőzte be a 
sorsát, hogy az uradalmi erdőből lopott bányafát. A püspöki 
uradalom Berks egyetértésével 1809. októberében végleg 
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eltávolította az uradalmi szénmezöről. Az okozott kár és az 
elmaradt bérleti összeg fejében hatósági úton lefoglaltatta Kreho 
házát, szerszámkészletét, csekély szénkészletét és a 
mészégetőjében maradt meszet.
A püspök-földesúr és az uradalmak jószágkormányzósága Kreho 
és Váralja község példáján okulva és sajnálva a ráfordított bányafát 
és robotmunkát, nem kívánta a váraljai kőszén előfordulást sem 
művelni, sem bérbe adni. Nem ösztönözte Berks Péternek az 
előfordulással kapcsolatos akkori véleménye sem-, miszerint 
összefüggő, nagyobb kiterjedésű széntelepet nem lehet várni, a 
szén csak roncsokban, fészkekben található.
Mindemellett Berks szorgalmazta a terület megkutatását az 
uradalom részéről, hogy a Kreho által összeturkált területről tiszta 
képet nyerjenek és a bent hagyott készletet is kitermeljék. Ezért 
1809. októberében hozzákezdtek a Ferenc-táró telepítéséhez a 
Váralja-völgyben. 1812-ben a Kőszirt-völgyben egy 
kőszénkibúváson elindulva telepítették a Szent Borbála-tárót, a 
Nagymányok felé néző domboldal megkutatására.
A Berks tüzetesebb vizsgálata alapján nyitott két táró lényegesen 
jobb eredményt ért el szénfeltárás terén. A Szent Borbála-táró 
három termelésre alkalmas kőszéntelepet harántolt és lehetővé tette 
a mélység felé való kutatást is. Berks korábbi véleményétől eltérően 
úgy vélte, hogy az észak-mecseki kőszéntelepes összletben is 
olyan vastag telepek fordulhatnak elő, mint Pécsett és Vasason. 
Berks reménye ellenére az újabb váraljai bányászati nekilendülés is 
rövid életű volt. A saját kezelésű bányák nem hajtottak elég 
hasznot az uradalomnak. A pangás láttán Király József püspök 
1814. május végével utasításba adta a bányászat 
megszüntetését azzal, hogy: “A váralyai Bányász legényeknek 
tüstént tudtára költ adni: hogy a most folyó holnapnak utolsó napjáig 
általam ugyan kifizettetnek, azután pedig Isten hírivei elmehetnek”... 
‘‘Berksnek magának is meg kell írni, hogy ezen holnapnak végivel az 
én szolgálatomból tökéletesen föl vagyon szabadíttatva és én tőlem 
semmi nemű fizetése nem járand.”
Az uradalmi bányászat végén a művelés alatti, illetve nyitott tárók 
hossza:

József táró
Ferenc-táró
Szent Borbála-táró

Összesen:

62 2/6 bécsi öl
68 3/6 bécsi öl

144 1/6 bécsi öl
275 bécsi öl
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A püspöki szénbányászat szünetelésével újra kísérletet tett a helyi 
parasztság. Jellegéről, helyéről és eredményéről nincs adatunk. A 
váraljai bányászat két teljes évtizedig szünetelt e paraszti 
kísérletek után. A szomszédos Szászváron ugyanis ezekben az 
években folyamatos termelést kezdett egy viszonylag tőkeerős 
csoport, melynek tevékenysége kielégítette a környék kőszén 
igényét.
A váraljai bányamezők 1841-ben a szászvári és nagymányoki 
bányákat bérlők kezelésébe kerültek. A szászvári produktívabb 
szénmezö miatt a váraljai termelés nem volt jelentékeny, 1841- 
1844-ig összesen 7.428 mérő.
A váraljai termelést e korszak utolsó éveiben nem ismerjük, mert 
Berks Péter 1845-ben bekövetkezett halála teljesen szétzilálta a 
pécsi kincstári bányaigazgatóság ügyvitelét.

A szászvári kőszénbányászat
Szászvár község a pécsi püspök birtoka volt. Határában a kőszén 
előfordulása a kibúvásokon már korábban ismert volt, de a 
köszénbányászat a pécsi püspökség szászvári birtokán csak 1811- 
ben kezdődött el.
Berks Péter 1808-ban kapott megbízást a földesúrtól a terület 
megkutatására és szakvélemény adására. A jelentés bíztató volt, 
és reményt nyújtott az elsőként vállalkozó jobbágyoknak, 
Vinkovits Mihály és Györkő István, akik több kutató tárót indítottak 
meg, minden szakértelem nélkül a Császta felé vezető völgyben. A 
bérlet után nem éves összeget, hanem minden eladott mérő szén 
után 10 krajcárt fizettek terrágiumként. Csak készpénzért kaptak 
bányafát az uradalomtól. Egy év után két másik társsal, Mak János 
szászvári paraszttal és Schmidt Károly bányásszal kértek 
engedélyt újabb helyen bányanyitásra. Schmidt bányász létére 
tájékozatlan volt a bányaművelésben, a korábbihoz hasonlóan 
szakszerűtlenül termelték a szenet. Művelésük Berks szerint 
turkálás volt a domboldalakban, ezért a társaságot a járási 
főszolgabíró segítségével eltávolították a területről. Később a 
bányászkodásban járatosabb Szepos Lőrincre bízták a 
bányamunkák vezetését.
Már nem tárót, hanem kis, kasos függőleges aknát telepítettek a 
patak keleti partján, majd 2-3 ölnyi mélység után ereszkeszerűen 
mentek a széntelep után. Nem a bányavíz, hanem a közetnyomás 
okozta a vesztüket, a bányafával való “takarékoskodás". Az 
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uradalom a minőséggel, ők a mennyiséggel takarékoskodtak, a 
kialakult veszélyhelyzet miatt a bányakormányzó megfosztotta 
őket jogosítványaiktól.
A szászvári bányászat 1817-ben öltött komolyabb formát, 3.000,-ft. 
alaptőkével a Kolb-féle -Kolb Ferenc budai és Kolb Ignác pesti 
szegkovács testvérpár, Gerseg Adalbert pesti susztermester és 
Schmidt Károly mohácsi kereskedő- “A Nádasdi és Nagymányoki 
Uradalom Bányászó Szén-Árendás Társaság” megalakulásával, 
amely bekapcsolta a nagymányoki, a váraljai és a szászvári 
szénterületeket. Jelentősebb termelés csaknem kizárólag a 
szászvári területen folyt. A Társaság fennállása alatt kb. 217.000 q 
kőszenet termelt és kb. 1 ft/q nyereséget ért el.
A széntermelés a terület keleti részén, a későbbi Szászvár II. 
területen, tárómüveléssel folyt. Ezek a Xavéri Ferenc és a 
Szentháromság tárók voltak.
A mélység már akkora volt, hogy sújtóléggel is számolni kellett. 
Kolbék nem alkalmaztak robotos jobbágyokat, hanem szabad 
bányamunkásokat. A munkásállomány cseh, morva, osztrák és 
karintiai bányászokból állt, és munkájukban a Berks által 
összeállított szolgálati, technológiai szabályokhoz kellett 
igazodniok.
Az adatok a továbbiakban meglehetősen hiányosak, becslések 
szerint 1848-ig összesen mintegy 537.000 q kőszenet termeltek ki 
Szászváron. A technológia kezdetleges volt, világításra mécsest 
és fáklyát, jövesztésre csákányt, feszítőrudakat, kalapácsokat és 
ékeket, a szállításra talicskát és kiscsillét, az ácsoláshoz baltát és 
fűrészt, stb. használtak.
Kolbék bérlete csak 10 évre szólt, ez ugyan a többi kisbérlöhöz 
képest hosszú, de ahhoz kevés, hogy a bérlet lejártának 
közeledtével a szerződés meghosszabbításának biztos reménye 
nélkül nagyobb beruházásra ösztönözze a vállalkozókat. Az utolsó 
évek rablógazdálkodása és minimális beruházása a tulajdonos 
és a bányakormányzó rosszallását váltotta ki. A bányát elöntötte 
a víz, a vágatok nagy része járhatatlanná vált, nyilván azért, hogy a 
bányabérlet árverésénél ne legyen más jelentkező, mint a 
társaság.
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”... a munkás állomány cseh, morva, osztrák,...”

Árverésre végül azért nem került sor, mert a földesúr-püspök, Király 
József 1825-ben meghalt, és a püspöki szék üresedése miatt a 
törvény értelmében a gazdálkodó Kamara féléves felmondási 
idővel, meghatározatlan időtartamra, 1.000 ft. bér fejében 
meghagyta Kolbékat a bányaterületek birtokában. A 
bizonytalanság tehát tovább is fennállt. A bányák kezelésében nem 
állt be javulás, ezért az uradalmi tiszttartóság 1828. végén 
felmondta a társaság bérletét.

Az uradalom 1828-ban felmondja Kolbék bérletét 
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A szászvári bányászat további sorsát csak hézagosan ismerjük. 
Feltételezhető, hogy a püspökség újra saját kezelésébe vette a 
szénterületet. Az 1830-35. közötti években csak az eladott 
mennyiségről van adatunk. 1836-ban ismét találkozhatunk egy 
“Kőszénbánya Árendás Társaság” nevével. Az 1836-ban 6.720 q 
termelés után az adatok 1844. évi megszűnéséig 5.370-20.832 q 
között mozogtak.
Korabeli térkép alapján a széntermelési terület keleti részén, a 
későbbi Szászvár II. bánya területén a következő tárók voltak: 
Szentháromság-, Franciska-, (öreg) József- és Margit-táró.
A további adatok Berks Péter bányakormányzó halála miatt 
hiányoznak, ugyanis a kiváló bányamérnök, geológus és 
bányahatósági vezető halálával megszűnt az addig tapasztalt 
precíz hivatali szervezet. A hatósági felügyelet csak a 
szabadságharc után kezd magáról életjelt adni az 1850-es 
években, a Budapesti Bányakapitányság Pécsi Bányabiztossága 
(Pécser Berkommissariatus) révén.
1849. XI. 12-én Miesbach Alajos osztrák vállalkozó kötött 
haszonbérleti szerződést a püspökséggel a szászvári 
szénterületre és kutató tárót indított az Anna-telep kibúvásain.

A Miesbach-féle szászvári bányák térképe. 1850.

A XIX század második felének mecseki köszénbányászatáról, a 
DGT tulajdonosként való megjelenéséről, majd térhódításáról és a 
helyi bányahatóság újjászerveződéséről a következő évi “Évkönyv"- 
ben olvashatnak Egyesületünk tagjai.
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Néhány bányászati fogalom magyarázata
Táró: A külszínről nyíló, közel vízszintesen kiképzett bányatérség a 
kitermelni kívánt ásvány, érc -kőszén- megközelítésére, 
kiszállítására, közlekedésre, stb.
Akna: a külszínről függőlegesen kiképzett bányatérség a mélyebben 
elhelyezkedő ásványok, ércek - kőszén rétegek - elérésére.
Sújtólégrobbanás: a bányatérségekbe a kőzetekből -köszénböl- 
beáramló és a levegővel robbanóképes arányban (5-15 %) 
összekeveredő metángáz -a sújtólég- meggyulladásakor keletkező 
pusztító erejű robbanás.
Benzinbiztonsági lámpa: nem a bányabeli világítás, hanem a 
metán jelenlétét jelző, töménységének mérését lehetővé tevő 
speciális kialakítású bányalámpa.
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ROZVÁNY GYÖRGY VERSEI

MECSEK

Itt kezdődnek az Alpok, 
ahol talpon a környék nagy hegye, 
s talán a Himalája gyökere 
is itt kezdődik valahol, 
így nézek én itt a Mecsekre 
kéklö reggelekbe hajolva, 
mikor még nem érzem, mi a messze, 
s mi olyan távol, hogy az ember 
soha el ne érhesse.
Mintha mögötte érne véget a táj, 
s bölcsökkel lenne a város tele, 
hogy aztán felnövekedve 
szemenként szednék szerelembe 
imádatát, s a képzelet szárnya 
emelné csúcsára.
Nekünk ez a Himalája, 
s ki itt született, ide visszatér, 
visszahozza veretes álma, 
nem olyan nagy ez a tér, 
hogy helyét itt meg ne találja, 
kinek a világ egy nagy csatatér, 
így nézek én itt a Mecsekre 
szaporán verő szívvel egyre 
több emléket felidézve, 
mert látszik a pécsieken idelenn 
minden, ami szép fenn a Mecseken, 
bárhogy szeretni az egy szerelem.
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A TETTYÉN

Tegnap és ma 
hullik a lombokra, 
pedig a szem egyszínű, kék 
esernyőjét tartja fölé.
A világmindenség 
egy piciny szelete 
ereszkedik le, 
s zöld tetők éneklő füzével 
keveredik össze.
A Tettye még mindig olyan, mint rég, 
mögötte néma kőkerítés, 
sok emlékezetes tél, 
majálisok, visszhangzó zene.
Zörgő levelekbe 
bújtatott szerelmes szavak 
hullanak most is még: 
kék rímek, egyetlen versszak, 
egyetlen mondat, 
ahogy az ajkunk összeér. 
Míg percek morzsolódnak, 
tegnap és ma 
összeolvad, homlok és ég 
álomba ringat, s a holnap 
a romokkal összenéz.
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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 nézni, 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 kocsányos 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.

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.
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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.

EZ A TÁJ

Kevés szebb tájat emlegetne 
egy utazó, 

ha a Mecsekről tekintene 
le Pécsre, 

s kedvére való vidék képe 
érne emlékezetébe.

Mintha e tájnak sosem lenne vége, 
ahogy nézné, csak nőne gyönyörűsége. 
Szépségébe szeretetet rejtve 
siet helyet foglalni a szívekbe.

Kevés szó lakozik bennem, 
hogy szépségét kifejezhessem, 
de ez az otthonom, ez a hazám, 
mit tegyek, ha beleszerettem 
édes szülőim, drága mostohám. 
Szeress jobban, szeress igazán!
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A JAKABHEGY

A Jakabhegy itt díszeleg 
az ablak előtt, 
s kora reggel a nap ránevet, 
amint ledobja a ködtakarót, 
látni a Babás szerköveket.

Be sok emlék mássza meg 
ilyenkor a Mecseket, 
sokféle történetet 
őriznek régmúlt századok, 
s ahol a pálosok 
kolostora állott, 
ott raknak tüzet most 
a bakancsos vándorok.

Érzem a szalonnaillatot, 
amit a lanyha szél hoz 
a panelházakhoz, 
s elszabadulnak a gondolatok. 
Ilyenkor lenni ott, 
füstölni az ifjúságot, 
hogy években ne számoljanak. 

A Zsongorkö alatt 
legendát gyúrnak 
az uránbányászok.
Lehet, hogy a jövő századot 
nem éli meg a bánya, 
a csákány muzsikája 
mára sokat változott.

A szölősi templomot 
betakarja a Jakabhegy árnya, 
a házak felett alig vánszorog.
A sárguló lombok 
közt fény csikorog, 
mint mikor a vénasszonyok 
vigyorognak vissza a nyárra. 
Szeptember vége nekik jutott, 
a mondák mesevilága.

Úgy nézz barátom e tájra, 
mint a nap egész 
Magyarországra!
A Jakabhegy itt díszeleg 
az ablak előtt, 
hogy mindenki csodálja, 
mintha a szem is reá vigyázna.
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AZ EGYESÜLET VEZETŐI AZ ERDŐBEN

BAUMANN JÓZSEF

2002. Június 15. szombat. Kocsival jöttünk a depóig. A háznál 
minden rendben, csak egy gépkocsi áll a ház mellett. Kaszálják a 
füvet a csemeték felett. A szobában a hőmérséklet 21 fok.
Tüzet rakunk a főzéshez, mivel ebédre várjuk a Mecsek Egyesület 
vezetőit.
Lépteimet szaporázva igyekszem a depó felé, ahol a Mecsek 
Egyesület vezetőivel van találkám. Az erdő csendes a napsugarak 
átvilágítanak a lombokon és megpihennek a tarka virágokon. A depó 
fele közeledve terepjáró hangját vízhangozza az erdő. Egyszerre 
érkezünk a megbeszélt helyre és örülünk a találkozásnak. A 
kocsiból Somosi László elnök, Tarnai Tamás elnökhelyettes, Bóday 
Miklós titkár és Baronek Jenő a választmány tagja száll ki.
A mai napon az a feladat, hogy az egyesület állttal elvégzett 
munkákat megnézzük, és megbeszéljük a nyári munkák sorrendjét. 
Útitervünket megbeszélve beszállunk a terepjáróba és elindulunk fel 
a Jakab - hegyre a volt IV. üzem felől. A kocsi egyenletesen 
kapaszkodik a köves talajon, és egyre feljebb kerülünk a hegy 
oldalában. Jobbra nagy kiterjedésű erdészeti munkák folynak, 
farakások sorakoznak az út szélén. Mi az úton kerülgetjük a 
kátyúkat és élvezzük az illatozó farakások illatát. A tetőre érve 
elnökünk szeme felcsillan, mert egy területen a tisztás szélénél sok 
lila virágot pillant meg. Megállunk és előkerülnek a fényképezőgépek 
a hátizsákokból. A bársonyos kakukkszegfűk csillognak a 
napsütésben így biztosan jó képek készülnek róluk. A Festő rekettye 
és a Seprence is elfér a kis tisztáson. A meleg köveken gyíkok 
sütkéreznek, de közeledésünkre azonnal a bozótba igyekeznek.
Felérünk a Jakab-hegy nyugati gerincére és kinézünk a 
siklóernyösök és sárkányrepülök szikláihoz. Csodálatos a kilátás a 
viszonylag tiszta időben. Jól látszanak az alattunk elterülő kisebb 
települések, és a volt urános meddőhányó befüvesitett felülete.
Visszatérve a kocsihoz elnökünk Laci veszi át a volánt Tamástól és 
elindulunk tovább fel a gerinc mentén. A völgyből ide ér fel a kék 
háromszögű turistajel, ahol megállunk. A kocsival az út szélén 
leparkolunk és elindulunk lefelé a Jubileumi kereszthez. Óvatosan 
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lépkedünk lefelé a csúszós vörös permi homokkő szemcséken. A 
Sasfészek sziklafalait csodálgatjuk alulról és készítünk néhány 
felvételt. Miklós észrevesz a magasban egy sima felületbe szépen 
bevésett keresztet, amit nem volt egyszerű elkészíteni alkotójának. 
A molyhos tölgyek alacsony koronái alatt haladva elérjük a Jubileumi 
keresztet. Erősen tűz a Nap, nehéz elviselni sugarainak 
bökdösödéseit. A sziklán egy kerékpáros piheni ki az emelkedő és a 
nehéz terep fáradalmait. Laci a kerékpárosban felismeri munkahelyi 
kollégáját, akivel elbeszélgetnek a természetjárásról és a 
kerékpározásról. Kicsit nézelődünk a fák lombjai alól, majd 
elindulunk felfelé a babás szerkövekhez.
A konglomerátumba merevedett" násznép " egy tapodtat sem jutott 
előre, amióta nem láttuk őket. Elmesélem a legendát a Babás 
szerkövekről, megcsodáljuk a sokféle összecementálódott kőzetet a 
lábunk alatt és elindulunk vissza a gerincen hagyott kocsihoz.
Lassan lépkedve haladunk egyre feljebb és figyelgetjük a természet 
kisebb, nagyobb csodáit. Laci többször megáll és az érdekesebb 
növényeket fényképezi. Most éppen egy Enyves kakukkszegfű kerül 
lencsevégre. Jobbra lent egy őzike szökdelve szalad el a sziklák 
közé, ahol már nem látjuk törékeny barna testét. Mire felérünk 
mindenkin kisebb, nagyobb foltokban vizes a póló.
Gyalog megyünk a Zsongor-köig, ahol egy iskola diákjai hűsölnek az 
ősember barlang előterében. Lesétálunk a korláthoz és nézzük az 
elénk táruló szép tájat. Tamás a köveken a keresztrétegzödést 
mutatja nekünk, ami bizonyítja, hogy ez valamikor egy nagy folyó, 
vagy tenger alján keletkezett. A régi vaskorláton böngészgetjük a 
régi írásokat és megbeszéljük, hogy a korlát kiszakadt csövét 
rögzíteni fogjuk valamiképpen. A Nap erősen tűzi testünket ezért 
nem időzünk sokáig, indulunk vissza a kocsihoz és onnan 
egyenesen a Pálos-kolostor romjaihoz.
A kolostor falai csendbe burkolózva állnak itt évtizedek óta, amióta 
az utolsó lakó az erdész is elhagyta ezt a csodálatos helyet. 
Körbejárjuk az ódon falakat, melyekre ismét ráférne egy kis 
állagmegőrzés. Jenő beszél a múlt történéseiről, majd később 
Lacival felmászunk a toronyba, hogy onnan is megnézzük a 
területet. A távoli táj egyre fátyolosabb ezért inkább az alattunk lévő 
szép romokat nézegetjük. Sajnos ez a szép épület is romos lesz a 
vandálok miatt, mert a cserepeket összetörték a fa burkolatokat 
elégették. A szemetesek csordulásig tele szeméttel, mellettük 
zsákokban szintén sok szemét éktelenkedik. Valami nagyobb 
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rendezvény lehetett, de a szemetet még nem szállították el innen. 
Jelezni fogjuk a hetvehelyi erdészetnek, mert ők is felügyelik ezt a 
területet és elszállítják időnként a szemetet.
A PANNONPOWER Rt támogatásával készített információs táblák itt 
is segítik az idelátogatókat a környék, geológiai és régészeti, 
értékeinek megismerésében. A táblákat szerencsére csak kis 
mértékben rongálták az itt randalírozók.
Tovább indulunk a kék sáv jelzésű turistaúton a Patacsi-mezö 
irányába. A terepjáró kerekei billegnek a kiálló köveken, de 
biztonságosan haladunk lefele és elérjük a földvár átvágását. 
Rengeteg ember sok éves, vagy évtizedes munkával építette ezt a 
magas falat védelmük érdekében. A szép bükkfák között haladunk 
és sajnos néhány gyalogos turistát zavarunk meg az erdő 
csendjében autónkkal. Ők kitérnek elölünk, mi pedig szemlesütve 
ülünk a gépkocsiban. Mi sem szeretjük, ha a túráink során a meghitt 
csendet és a jó levegőt egy időre elrontják nekünk. Sajnos 
kényszerűségből kell most ezt választanunk, hogy mindenhova 
eljussunk a mai napon, amit terveztünk.
Félreállunk egy kis füves területen és elindulunk befele a Négybarát 
-forráshoz, a piros sáv jelzésű turistaúton. Az Éger-völgynek itt van a 
legfelső forrásmezöje, ahova igyekszünk. Telefonon felhívjuk az 
Ordas-tanyánál Ágit, hogy lassabban főzzön, mert csúszik a 
program és egy órát késünk előreláthatóan.
A forrás falazatát az út mellől is lehet látni, ezért toronyiránt 
elindulunk feléje. Friss víz csordogál belőle az előtte lévő kis 
medencébe. Csillapítjuk szomjunkat a finom hűs vízzel, és Jenő 
eközben elmeséli a négy barát történetét, akik a város kiemelkedő 
egyéniségei voltak. Mindenkinek tetszik a tavaly ősszel felújított 
forrás és a melle lévő tűzrakhely.
Elindulunk a forrás feletti tetőre, hogy azon menjünk vissza a 
kocsihoz. A levegő befülled a koros fák alá, kapkodjuk a levegőt, 
izzadságcseppek szaladgálnak hátunkon.
A kocsi néhány méterre áll a Fenyves-forrás felett melyet 
megnézünk és elmondom tervemet, hogyan szeretném átépíteni a 
másik oldalra, hogy stabil vízhozama legyen.
Tovább indulunk a Jancsi-forráshoz, ami talán száz méterre van 
tőle. A cserkészek megkeresték az átereszt és kipucolták így a 
forrás vize nem az utat rongálja. Ebben a tanévben a cserkészek 
száznál is több forrást tisztítottak ki, erősítettek meg és felvették a 
forrás jellemző adatait / vízhozam, hőmérséklet, állapot stb. /

145



Beszállunk a kocsiba és a kátyúkkal tűzdelt erdészeti úton 
elindulunk a Pipás-forráshoz Petöc irányába. A Rákos-patak völgye 
felé kerülünk egy kicsit, hogy a gépkocsivezetőnk bátorságát és a 
terepjáró útfekvését leteszteljük.
Szerencsésen felértünk a forrás feletti tetőre és innen most gyalog 
megyünk le a Körtvélyesi-völgybe. A bükkfákon jól látszanak a piros 
körök, ami a forráshoz vezető utat jelzi. Buja növényzeten haladunk, 
néhol szederindák kapaszkodnak ruhánkba, odébb csodálatos 
páfrányok legyeznek bennünket. A forrás csobogása már messziről 
hallatszik, és láthatóvá válik hamarosan a kőfal, amiből kicsordul. 
Beállunk az előterébe és nézegetjük a pályázati pénzből felújított 
forrást. Elmesélem építésének néhány epizódját, és folyamatosan 
isszuk a finom forrásvizet. A növényzet eredeti állapotát 
visszanyerve borul a forrás köveire. Páfrányok, mohák, sások 
tarkítják a környéket.
Felérve a kocsihoz újabb telefon a szakácsnénak, hogy tíz perc 
múlva érkezünk. Felbúg a motor és elindulunk a petöci parkoló felé. 
Vörösre festi a terepjáró a pocsolyákat, és menekülésre kényszeríti 
a sütkérező békákat. Csúszkálunk gödörről gödörre, amíg az 
egyikbe orral kissé beleállunk. A gépkocsivezetők megkonzultálják a 
lehetőségeket, bekapcsolják az öszkerék hajtást, majd lassan 
megindulnak a kerekek. Kaparnak, csúszkálnak a kerekek, de végül 
legyőzik a hatalmas vizes kátyút. Csorog az autóról a vörös iszapos 
anyag a csörlőt vastagon sár borítja. Az aszfaltútra érve már 
megtisztulnak a gumik a sártól és a vörös lé sem csepereg az 
alvázról.
Haladunk Petöcpuszta felé és jobbról szép panoráma tárul szemünk 
elé. Tiszta időben a Badacsonyt és a többi mellette lévő hegyet is jól 
lehet látni. Most csak a környék szép lankái láthatóak a szikrázó 
napsütésben. Jobbra lekanyarodunk a depóhoz, ahol órákkal ezelőtt 
találkoztunk. Kanyargunk a szép erdőben, és hamarosan feltűnik az 
Ordas - tanya sötét formája.
Ági a kocsi zajára elénk jön, és kölcsönösen üdvözöljük egymást. A 
kis tisztáson az asztal gusztusosan megterítve vár bennünket. 
Előkerül egy kis innivaló, hogy a vendégekkel igyunk egy kis 
áldomást. Meséljük Áginak délelőtti élményeinket és nézegetjük a 
bográcsban bugyogó finom falatokat. Jenő már nagyon éhes ezért ö 
ül először az asztalhoz, és Ági mer a finom ordahúsból. Lassan 
mindenki megtalálja a helyét az asztalnál és nekiállunk a jól 
megérdemelt ebéd elfogyasztásához. Az öreg tölgy koronáin is 
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áttörnek a napsugarak és melegítik testünket. Mindenki jóízűen 
fogyaszt az ételből és repetára is van lehetőség. Jólesik a finom 
vörösbor a paprikás ételhez.
Ebéd után előkerültek a régi dokumentumok, képes albumok, és 
megmutattuk a ház szerény könyvtárát. Jenő az új Mecsek 
Természetjáró Kalauza című könyvvel egészíti ki a könyvtárat, 
kérésünkre dedikálja. Ági a környéken sétára invitálja az elnökünket 
és titkárunkat. Megkérem Tamást, hogy csőrlővel vontassuk el a 
kivágott öreg fenyőfát, ami két tölgyfának dőlve pihen a hűsben. 
Előkerül a hegymászó kötél, és hurok készül a fa köré. Kesztyűvel 
húzom a csörlő kötelét a fáig, majd ott beakasztjuk a hurokba. 
Tamás beindítja a motort, és lassan elkezdi húzni a kötelet. A kötél 
megfeszül, és lassan megindul a több tonnás fa matuzsálem a 
tervezett irányba. Biztonsági okokból egy kötéllel megkötöm a 
vonóhorgot, mert szakadás esetén kárt tehetne a drága 
gépkocsiban. Újra felbög a motor, és szép egyenletesen vonszolja a 
fát. Recsegnek, ropognak az ágak a két öreg tölgyön, amíg 
hatalmas robajjal a földre nem zuhan a súlyos gyantával átitatott 
tömeg. Megkönnyebbülten lélegzünk fel, hogy minden rendben 
sikerült. A reccsenésre a többiek is ideérnek és méregetik az elnyúló 
illatozó faorjást. Az elvégzett munka örömére iszunk még egy pohár 
vörösbort, és lassan nekiállunk a pakolásnak. A kocsiból kiveszzük a 
cementet, amit a suliból hoztak reggel a forrás megerősítéséhez. A 
meleg nem mérséklődik, a csapatnak tovább kell indulnia, de előtte 
még az ordas naplójába kerül néhány bejegyzés.
A Jakab-hegy rengetegét jártuk délelőtt.
Dél derekán értünk, e kedves házikóhoz.
Ordas-Tanya állt a házikó homlokzatán.

Remélem, kívánom, hogy az idők végezetéig álljon itt e kunyhó, s 
hirdesse az erdő nyugalmát, a tücskök ciripelését érkező és, haladó 
vándor számára azt a békét, amelyet mi is megtapasztalhattunk itt 
az ódon gerendák alatt.

Elindulunk az alsó úton lefelé integetve a ház asszonyának, majd 
eltűnünk az erdő fái között. Kellemes szép út vezet a Virágos
völgybe, ahol a Csokonay-kútnál állunk meg először. A falazaton 
látszanak a megerősítés nyomai, melyet a múlt héten végeztem el, 
mivel a hatalmas hömpölygő víz elmosta egy részét. A Csepegő 
szépen folydogál és iszunk belőle néhány pohárral. Elsétálunk a 
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Lenke-forráshoz, amit Ági javított meg a múlt alkalommal egy 
serpenyő beton segítségével. Sajnos most nem folyik, mert nagy a 
szárazság.
Visszatérve a kocsihoz megfordulunk és elindulunk lefele a völgyön 
a pár száz méterre lévő barlangig. A barlang környéke elhagyatott, 
magas csalánok állják utunkat. A patak feletti kis lemezhídon átkelve 
megpillantjuk a mély szögletes aknát. Korhadtak a gerendák 
veszélyes a terep ezért csak óvatosan szemlélődünk.
Az autóhoz visszatérve elbúcsúzok társaimtól, akikre még vár 
néhány feladat. / Orfü, vágoti-gerinc, és Büdös-kút. /
Az autó kerekei lassan megindulnak a kövesúton és a kanyarban, a 
hüs fák alatt az autó eltűnik Abaliget irányába. Sajnálom, hogy nem 
mehetek tovább a csapattal, de az ordasnál még vannak feladatok 
számomra, így tehát lépteimet szaporázva elindulok fel a hegyre, 
ahol Ági már biztosan vár engemet. Rendet raktunk és elindultunk 
hazafelé a felső úton.

Jakab-hegyi konglomerátum
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2002. Június 15. szombat. Kocsival jöttünk a depóig. A háznál 
minden rendben, csak egy gépkocsi áll a ház mellett. Kaszálják a 
füvet a csemeték felett. A szobában a hőmérséklet 21 fok.
Tüzet rakunk a főzéshez, mivel ebédre várjuk a Mecsek Egyesület 
vezetőit.
Lépteimet szaporázva igyekszem a depó felé, ahol a Mecsek 
Egyesület vezetőivel van találkám. Az erdő csendes a napsugarak 
átvilágítanak a lombokon és megpihennek a tarka virágokon. A depó 
fele közeledve terepjáró hangját vízhangozza az erdő. Egyszerre 
érkezünk a megbeszélt helyre és örülünk a találkozásnak. A 
kocsiból Somosi László elnök, Tárnái Tamás elnökhelyettes, Bóday 
Miklós titkár és Baronek Jenő a választmány tagja száll ki.
A mai napon az a feladat, hogy az egyesület állttal elvégzett 
munkákat megnézzük, és megbeszéljük a nyári munkák sorrendjét. 
Útitervünket megbeszélve beszállunk a terepjáróba és elindulunk fel 
a Jakab-hegyre a volt IV. üzem felöl. A kocsi egyenletesen 
kapaszkodik a köves talajon, és egyre feljebb kerülünk a hegy 
oldalában. Jobbra nagy kiterjedésű erdészeti munkák folynak, 
farakások sorakoznak az út szélén. Mi az úton kerülgetjük a 
kátyúkat és élvezzük az illatozó farakások illatát. A tetőre érve 
elnökünk szeme felcsillan, mert egy területen a tisztás szélénél sok 
lila virágot pillant meg. Megállunk és előkerülnek a fényképezőgépek 
a hátizsákokból. A bársonyos kakukkszegfűk csillognak a 
napsütésben így biztosan jó képek készülnek róluk. A Festő rekettye 
és a Seprence is elfér a kis tisztáson. A meleg köveken gyíkok 
sütkéreznek, de közeledésünkre azonnal a bozótba igyekeznek.
Felérünk a Jakab-hegy nyugati gerincére és kinézünk a 
siklóernyősök és sárkányrepülök szikláihoz. Csodálatos a kilátás a 
viszonylag tiszta időben. Jól látszanak az alattunk elterülő kisebb 
települések, és a volt urános meddőhányó befüvesített felülete.
Visszatérve a kocsihoz elnökünk Laci veszi át a volánt Tamástól és 
elindulunk tovább fel a gerinc mentén. A völgyből ide ér fel a kék 
háromszögű turistajel, ahol megállunk. A kocsival az út szélén 
leparkolunk és elindulunk lefelé a Jubileumi kereszthez. Óvatosan 
lépkedünk lefelé a csúszós vörös permi homokkő szemcséken. A 
Sasfészek sziklafalait csodálgatjuk alulról és készítünk néhány 
felvételt. Miklós észrevesz a magasban egy sima felületbe szépen 
bevésett keresztet, amit nem volt egyszerű elkészíteni alkotójának. 
A molyhos tölgyek alacsony koronái alatt haladva elérjük a Jubileumi 
keresztet. Erősen tűz a Nap, nehéz elviselni sugarainak 
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bökdösödéseit. A sziklán egy kerékpáros piheni ki az emelkedő és a 
nehéz terep fáradalmait. Laci a kerékpárosban felismeri munkahelyi 
kollégáját, akivel elbeszélgetnek a természetjárásról és a 
kerékpározásról. Kicsit nézelődünk a fák lombjai alól, majd 
elindulunk felfelé a babás szerkövekhez.
A konglomerátumba merevedett" násznép " egy tapodtat sem jutott 
előre amióta nem láttuk őket. Elmesélem a legendát a Babás 
szerkövekről, megcsodáljuk a sokféle összecementálódott kőzetet a 
lábunk alatt és elindulunk vissza a gerincen hagyott kocsihoz.
Lassan lépkedve haladunk egyre feljebb és figyelgetjük a természet 
kisebb, nagyobb csodáit. Laci többször megáll, és az érdekesebb 
növényeket fényképezi. Most éppen egy Enyves kakukkszegfű kerül 
lencsevégre. Jobbra lent egy őzike szökdelve szalad el a sziklák 
közé, ahol már nem látjuk törékeny barna testét. Mire felérünk 
mindenkin kisebb, nagyobb foltokban vizes a póló.
Gyalog megyünk a Zsongorköig, ahol egy iskola diákjai hüsölnek az 
ősember barlang előterében. Lesétálunk a korláthoz és nézzük az 
elénk táruló szép tájat. Tamás a köveken a keresztrétegzödést 
mutatja nekünk, ami bizonyítja, hogy ez valamikor egy nagy folyó, 
vagy tenger alján keletkezett. A régi vaskorláton böngészgetjük a 
régi írásokat és megbeszéljük, hogy a korlát kiszakadt csövét 
rögzíteni fogjuk valamiképpen. A Nap erősen tűzi testünket ezért 
nem időzünk sokáig, indulunk vissza a kocsihoz és onnan 
egyenesen a Pálos-kolostor romjaihoz.
A kolostor falai csendbe burkolózva állnak itt évtizedek óta, amióta 
az utolsó lakó az erdész is elhagyta ezt a csodálatos helyet. 
Körbejárjuk az ódon falakat, melyekre ismét ráférne egy kis 
állagmegőrzés. Jenő beszél a múlt történéseiről, majd később 
Lacival felmászunk a toronyba, hogy onnan is megnézzük a 
területet. A távoli táj egyre fátyolosabb ezért inkább az alattunk lévő 
szép romokat nézegetjük. Sajnos ez a szép épület is romos lesz a 
vandálok miatt, mert a cserepeket összetörték, a faburkolatokat 
elégették. A szemetesek csordulásig tele szeméttel, mellettük 
zsákokban szintén sok szemét éktelenkedik. Valami nagyobb 
rendezvény lehetett, de a szemetet még nem szállították el innen. 
Jelezni fogjuk a Hetvehelyi erdészetnek, mert ők is felügyelik ezt a 
területet és elszállítják időnként a szemetet.
A PANNONPOWER Rt támogatásával készített információs táblák itt 
is segítik az idelátogatókat a környék, geológiai és régészeti, 
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értékeinek megismerésében. A táblákat szerencsére csak kis 
mértékben rongálták az itt randalírozók.
Tovább indulunk a kék sáv jelzésű turistáidon a Patacsi-mezö 
irányába. A terepjáró kerekei billegnek a kiálló köveken, de 
biztonságosan haladunk lefele és elérjük a földvár átvágását. 
Rengeteg ember sok éves, vagy évtizedes munkával építette ezt a 
magas falat védelmük érdekében. A szép bükkfák között haladunk 
és sajnos néhány gyalogos turistát zavarunk meg az erdő 
csendjében autónkkal. Ök kitérnek elölünk, mi pedig szemlesütve 
ülünk a gépkocsiban. Mi sem szeretjük, ha a túráink során a meghitt 
csendet és a jó levegőt egy időre elrontják nekünk. Sajnos 
kényszerűségből kell most ezt választanunk, hogy mindenhova 
eljussunk a mai napon.
Félreállunk egy kis füves területen és elindulunk befele a Négybarát 
-forráshoz a piros sáv jelzésű turistaúton. Az Éger-völgynek itt van a 
legfelső forrásmezője, ahova igyekszünk. Telefonon felhívjuk az 
Ordas-tanyánál Ágit, hogy lassabban főzzön, mert csúszik a 
program és egy órát késünk előreláthatóan.
A forrás falazatát az út mellől is lehet látni, ezért toronyiránt 
elindulunk feléje. Friss víz csordogál belőle az előtte lévő kis 
medencébe. Csillapítjuk szomjunkat a finom hűs vízzel, és Jenő 
eközben elmeséli a négy barát történetét, akik a város kiemelkedő 
egyéniségei voltak. Mindenkinek tetszik a tavaly ősszel felújított 
forrás és a melle lévő tüzrakhely.
Elindulunk a forrás feletti tetőre, hogy azon menjünk vissza a 
kocsihoz. A levegő befülled a koros fák alá, kapkodjuk a levegőt, 
izzadságcseppek szaladgálnak hátunkon.
A kocsi néhány méterre áll a Fenyves-forrás felett melyet 
megnézünk és elmondom tervemet, hogyan szeretném átépíteni a 
másik oldalra, hogy stabil vízhozama legyen.
Tovább indulunk a Jancsi-forráshoz, ami talán száz méterre van 
tőle. A cserkészek megkeresték az átereszt és kipucolták így a 
forrás vize nem az utat rongálja. Ebben a tanévben a cserkészek 
száznál is több forrást tisztítottak ki, erősítettek meg és felvették a 
forrás jellemző adatait / vízhozam, hőmérséklet, állapot stb. / 
Beszállunk a kocsiba és a kátyúkkal tűzdelt erdészeti úton 
elindulunk a Pipás-forráshoz, Petöc irányába. A Rákos-patak völgye 
felé kerülünk egy kicsit, hogy a gépkocsivezetőnk bátorságát és a 
terepjáró útfekvését leteszteljük.

151



Szerencsésen felértünk a forrás feletti tetőre és innen most gyalog 
megyünk le a Körtvélyesi-völgybe. A bükkfákon jól látszanak a piros 
körök, ami a forráshoz vezető utat jelzi. Buja növényzeten haladunk, 
néhol szederindák kapaszkodnak ruhánkba, odébb csodálatos 
páfrányok legyeznek bennünket. A forrás csobogása már messziről 
hallatszik, és láthatóvá válik hamarosan a kőfal, amiből kicsordul. 
Beállunk az előterébe és nézegetjük a pályázati pénzből felújított 
forrást. Elmesélem építésének néhány epizódját, és folyamatosan 
isszuk a finom forrásvizet. A növényzet eredeti állapotát 
visszanyerve borul a forrás köveire. Páfrányok, mohák, sások 
tarkítják a környéket.
Felérve a kocsihoz újabb telefon a szakácsnénak, hogy tíz perc 
múlva érkezünk. Felbúg a motor és elindulunk a petöci parkoló felé. 
Vörösre festi a terepjáró a pocsolyákat, és menekülésre kényszeríti 
a sütkérező békákat. Csúszkálunk gödörröl-gödörre, amíg az 
egyikbe orral kissé beleállunk. A gépkocsivezetők megkonzultálják a 
lehetőségeket, bekapcsolják az öszkerék hajtást, majd lassan 
megindulnak a kerekek. Kaparnak, csúszkálnak a kerekek, de végül 
legyőzik a hatalmas vizes kátyút. Csorog az autóról a vörös iszapos 
anyag a csörlöt vastagon sár borítja. Az aszfaltútra érve már 
megtisztulnak a gumik a sártól és a vörös lé sem csepereg az 
alvázról.
Haladunk Petőcpuszta felé és jobbról szép panoráma tárul szemünk 
elé. Tiszta időben a Badacsonyt és a többi mellette lévő hegyet is jól 
lehet látni. Most csak a környék szép lankái láthatóak a szikrázó 
napsütésben. Jobbra lekanyarodunk a depóhoz, ahol órákkal ezelőtt 
találkoztunk. Kanyargunk a szép erdőben, és hamarosan feltűnik az 
Ordas-tanya sötét formája.
Ági a kocsi zajára elénk jön, és kölcsönösen üdvözöljük egymást. A 
kis tisztáson az asztal gusztusosan megterítve vár bennünket. 
Előkerül egy kis innivaló, hogy a vendégekkel igyunk egy kis 
áldomást. Meséljük Áginak délelőtti élményeinket és nézegetjük a 
bográcsban bugyogó finom falatokat. Jenő már nagyon éhes ezért ö 
ül először az asztalhoz, és Ági mer a finom ordahúsból. Lassan 
mindenki megtalálja a helyét az asztalnál és nekiállunk a jól 
megérdemelt ebéd elfogyasztásához. Az öreg tölgy koronáin is 
áttörnek a napsugarak és melegítik testünket. Mindenki jóízűen 
fogyaszt az ételből és repetára is van lehetőség. Jólesik a finom 
vörösbor a paprikás ételhez.
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Ebéd után előkerültek a régi dokumentumok, képes albumok, és 
megmutattuk a ház szerény könyvtárát. Jenő az új Mecsek 
Természetjáró Kalauza című könyvvel egészíti ki a könyvtárat, és 
kérésünkre dedikálja. Ági a környéken sétára invitálja az elnökünket 
és titkárunkat. Megkérem Tamást, hogy csőrlővel vontassuk el a 
kivágott öreg fenyőfát, ami két tölgyfának dőlve pihen a hüsben. 
Előkerül a hegymászó kötél és hurok készül a fa köré. Kesztyűvel 
húzom a csörlő kötelét a fáig, majd ott beakasztjuk a hurokba. 
Tamás beindítja a motort, és lassan elkezdi húzni a kötelet. A kötél 
megfeszül, és lassan megindul a több tonnás fa matuzsálem a 
tervezett irányba. Biztonsági okokból egy kötéllel megkötöm a 
vonóhorgot, mert szakadás esetén kárt tehetne a drága 
gépkocsiban. Újra felbög a motor, és szép egyenletesen vonszolja a 
fát. Recsegnek, ropognak az ágak a két öreg tölgyön, amíg 
hatalmas robajjal a földre nem zuhan a súlyos gyantával átitatott 
tömeg. Megkönnyebbülten lélegzünk fel, hogy minden rendben 
sikerült. A reccsenésre a többiek is ideérnek és méregetik az elnyúló 
illatozó faorjást. Az elvégzett munka örömére iszunk még egy pohár 
vörösbort, é? lassan nekiállunk a pakolásnak. A kocsiból kiveszzük a 
cementet, amit a suliból hoztak reggel a forrás megerősítéséhez. A 
meleg nem mérséklődik, a csapatnak tovább kell indulnia, de előtte 
még az ordas naplójába kerül néhány bejegyzés.

A Jakab-hegy rengetegét jártuk délelőtt....
Dél derekán értünk, e kedves házikóhoz....
Ordas-Tanya állt a házikó homlokzatán....

Remélem, kívánom, hogy az idők végezetéig 
álljon itt e kunyhó, s hirdesse az erdő 
nyugalmát, a tücskök ciripelését érkező és 
haladó vándor számára azt a békét, amelyet 
mi is megtapasztalhattunk itt az ódon gerendák alatt.

Elindulunk az alsó úton lefelé integetve a ház asszonyának, majd 
eltűnünk az erdő fái között. Kellemes szép út vezet a Virágos
völgybe, ahol a Csokonay-kútnál állunk meg először. A falazaton 
látszanak a megerősítés nyomai, melyet a múlt héten végeztem el, 
mivel a hatalmas hömpölygő víz elmosta egy részét. A Csepegő 
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szépen folydogál és iszunk belőle néhány pohárral. Elsétálunk a 
Lenke-forráshoz, amit Ági javított meg a múlt alkalommal egy 
serpenyő beton segítségével. Sajnos most nem folyik, mert nagy a 
szárazság.
Visszatérve a kocsihoz megfordulunk és elindulunk lefele a völgyön 
a pár száz méterre lévő barlangig. A barlang környéke elhagyatott, 
magas csalánok állják utunkat. A patak feletti kis lemezhídon átkelve 
megpillantjuk a mély szögletes aknát. Korhadtak a gerendák 
veszélyes a terep ezért csak óvatosan szemlélődünk.
Az autóhoz visszatérve elbúcsúzok társaimtól, akikre még vár 
néhány feladat. / Orfű, vágoti gerinc és Büdös-kút. /
Az autó kerekei lassan megindulnak a kövesúton és a kanyarban a 
hűs fák alatt az autó eltűnik Abaliget irányába. Sajnálom, hogy nem 
mehetek tovább a csapattal, de az ordasnál még vannak feladatok 
számomra, így tehát lépteimet szaporázva elindulok fel a hegyre, 
ahol Ági már biztosan vár engemet. Rendet raktunk és elindultunk 
hazafelé a felső úton.

A Zsongorkönél

154



A MECSEK HEGYSÉG ÉS A SZÉNBÁNYÁSZAT

SZIRTES BÉLA

A mecseki kőszén-előfordulás a hegység keleti felében helyezkedik 
el, és teljes területe mintegy 300 km2. Ezen belül 60-70 km2 
területen találtak iparilag hasznosíthatónak minősített 
kőszénvagyont. Az országos ásványvagyon-nyilvántartás ma a 
területen, a - 800 m tf. számbavételi mélységig, 2,5 milliárd tonna 
kitermelhető szenet tart nyilván. Az előfordulás teljes mélységéig a 
földtani szénvagyon elérheti a 4 milliárd tonnát is. Tényleges 
bányászat mindössze 20-25 km2 nagyságú területen folyt (Pécs, 
Mecsekszabolcs, Somogy, Vasas, Hosszúhetény, Komló, 
Magyaregregy, Kárász, Vékény, Szászvár, Császta, Máza, Váralja 
és Nagymányok közigazgatási területén). A felszínen a teljes 
élettartam alatt kb. 60 km2 nagyságú területet foglaltak le 
bányatelkek számára. (1. ábra)

1. ábra A mecseki kőszénvonulat átnézeti térképe 12.1 
(nem méretarányos)

155



Kézenfekvő a kérdés: "mit tett" a bányászat a Mecsek hegységgel 
az elmúlt évszázadokban a társadalom számára nélkülözhetetlen 
szén-energiaforrás biztosítása során?

-Felszínre hozott a hegy mélyéből sok millió köbméter kőzetet.
-Kiemelt a föld mélyéből több millió köbméter vizet.
-Területeket foglalt a mecseki erdőkből az üzemi létesítmények 
elhelyezésére.

-További területet elfoglalva új várost, illetve városrészeket 
építtetett.

Minden antropogén beavatkozásnak -így a bányászatnak is- vannak 
a társadalom számára előnyös (pl. energiaellátás) illetve hátrányos 
(pl. környezetkárosítás) következményei. Az első három pontban 
foglaltakat a társadalmi haladás negatív velejárójának is 
felfoghatjuk, de a negyedik pont tartalma egyértelműen pozitív 
hozadékra utal. Dolgozatunkban ezért az utóbbival, a 
szénbányászat urbanisztikai területfejlesztő hatásával most ne.m 
foglalkozunk.
A kőzetkitermelés hatása a környezetre
A szénbányászat több mint kétszáz éves története során közel 200 
millió tonna szenet hoztak a felszínre (ennek 2/3-át az utóbbi fél 
évszázadban). A szén kitermelése együtt jár a kísérő mellékközet 
megmozgatásával és ennek a külszínen meddőhányókon történő 
elhelyezésével. Mindezek mennyiségére pontos adattal nem 
rendelkezünk, mértékadó becslésünk szerint a fent jelzett területen 
közel 200 millió m3 kőzetet (szenet és meddőt) termeltek ki a hegy 
mélyéből és szállítottak a felszínre. Ez egy közel 600 m élű kocka 
térfogatának felel meg, ami markánsan érzékelteti 
a természetbe történt beavatkozás mértékét.
Kezdetben a külszíni "szénásás" és a tárók következtében meredek 
oldalakkal határolt néhány, vagy néhány tíz méter átmérőjű 
gödörszerű megrogyások (töbör, zsomboly, dolina), horpák, 
keletkeztek a szőlőkben, erdőkben. Hasonló felszínváltozásokat 
más tevékenység is előidézett az idők folyamán a hegység 
területén (pl. a Zsolnay-gyár 2. ábrán látható agyaggödrei, a 
borospincék, stb.). Ezeket a gödröket vagy betemették, vagy a 
természet az idők folyamán gond és probléma nélkül "visszavette", 
és ma már egyáltalán nem észlelhetők, vagy csak a beavatottak 
szeme ismeri fel a hajdani bányászati tevékenység nyomait (3. 
ábra).
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2. ábra 
Zsolnayék a kékes-szürke szarmata 
agyagot bányászva boltozatlan üreget 
hagytak maguk után 13.1

3. ábra
A lámpásvölgyi Felső táró helye és 
nyomai 715./

KÓZETTARTOMANYOK A FEJTÉS FELETT

4. ábra Kőzettartományok a fejtés felett/1./
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5. ábra Pécs-Mecsekszabolcs bányatelek térképe 12.1 
(nem méretarányos)

A műveletek nagyobb mélységbe haladtával és kiterjedésével a 
bányaüregek feletti kőzetösszletben omlásos, repedezett, illetve 
áthajló kőzettartományok keletkeztek. Az áthajló közettartomány 
külszíni határoló felületén felszínmozgások észlelhetők, amelyek 
u.n. süllyedési teknökben (horpákban) nyilvánulnak meg (4. ábra). A 
süllyedési teknök kialakulása összetett, időben nem folyamatos 
jelenség. A külszín süllyedésének mértéke és területi eloszlása az 
alkalmazott bányaművelési technológiától (pl. omlasztás), az érintett 
kőzetösszlet geológiai, kőzetmechanikai, stb. paramétereitől gügg 
(pl. vetők, kőzetszilárdság). A teknő elnevezés nem elsősorban a 
térformái hasonlóságra, mint inkább a hosszú idő alatt több 
négyzetkilométer nagyságban, több horpából (kisebb teknöböl) és 
süllyedésből keletkezett mélyedésre utal.1 A teknön belül a süllyedés 
mértéke különböző, számszerű nagysága és eloszlása pontról 
pontra változik. Egy összefüggő teknön belül több kisebb-nagyobb 
lokális teknő, helyi horpa, megsüllyedés, nem egy esetben nyílt 
talajrepedés is észlelhető.

1 A szerző önkényesen általában ilyen módon megkülönbözteti a teknőt a horpától. 
Egyébként a két elnevezést egymás szinonimájaként használják.

A mecseki szénbányászat területén 3 nagy és több kisebb süllyedési 
teknő található: Pécsbánya-Szabolcs-Somogy térségében a teknő 
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területe 13-14 km2 (5. ábra), ebből 9 km2 süllyedt 1 m - nél 
mélyebbre. A Vasas-hosszúhetényi térségben 3-4 km2 (6. ábra)

6. ábra "Vasas" bányatelek térképe 12.1

Komlón 10-11 km2 (7. ábra). Szászvár-Nagymányok térségében 4 
nagyobb süllyedési teknő található, összesen 4 km2 területen. A 
teknők együttes nagysága 30-35 km2, és ezeken belül 1 m alatti 
süllyedéstől 26-30 m maximális nagyságú süllyedési ponttal 
jellemezhető lokális süllyedés található.

7. ábra A komlói süllyedési horpa körvonalai 714./
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A mellékelt térképeken láthatjuk, hogy a süllyedési teknök nagyobb 
részt lakatlan területre esnek. Kiterjedésük azonban jelentős 
mértékben érinti Pécsbánya és Szabolcs városrészeket, illetve 
kevésbé Somogy, Vasas és Komló lakótelepeit. A fellépő 
kőzetmozgások károsító hatásai eleinte és elsősorban a 
bányavállalatok saját üzemi épületeit és lakásállományát valamint 
infrastruktúráját érintették. A bányavállalatok a károkat folyamatosan 
kijavították, a lakótelepeket és az üzemi épületeket fenntartották, és 
csak helyenként és esetenként került sor károsodott épületnek 
bányakár miatti lebontására.
A közművek működését a közetmozgások ellenére biztosították. A 
bányavállalatok különböző építészeti és bányászati megoldásokkal 
hathatós intézkedéseket tettek a kőzetmozgások intenzitásának, 
illetve az épületkárok mértékének csökkentése érdekében.
A pécsi és a vasasi süllyedési teknő további jelentős részét külszíni 
műveléssel végig fejtették (9. ábra). Ezek a területek a művelés 
befejezését követő rekultivációval -ha nem is az eredeti térfelszínen, 
de- az eredetihez közelálló terepalakulattal és flórával kerülnek 
újrahasznosításra.

9. ábra A Karolina külfejtés/14./

Más a helyzet a süllyedési teknönek azon részein, amelyek az előző 
két kategórián (lakóterületek és külszíni fejtések területe) kívül 
esnek. Itt a bányászat okozta felszínmozgások "emléke" ma is 
szembetűnően jelen van. Ma is láthatók a valamikori múltban 
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keletkezett helyi horpák, süppedékek, rogyott gödrök, esetleg nyílt 
repedések, félig vagy teljesen kidőlt fák, lefolyás nélküli vízállások, 
buja növényzet, stb
Az eredeti térfelszín ismeretével és konzisztens mérési adatokkal 
sajnos alig rendelkezünk, néhány érdekes információ azonban - 
részben a hivatkozott szakirodalomban- rendelkezésünkre áll: 
ismerjük az 1876. évi eredeti terepszintet és a 100 év alatt 
bekövetkezett süllyedést Szent István akna fökeresztvágatának 
szelvényében (8. ábra), amely lényegében az István I. és III. aknák 
közötti közútnak felel meg.

8. ábra Földtani metszet István aknákon keresztül (szerk.: Dr. Kiss József) /6./

A süllyedés mértéke egy ponton meghaladta a 26 m-t. A már 
felszámolt Szabolcs - Pécsújhegyi villamos vasút mellett a Ferenc 
József aknai állomásépület és környéke kb. 15 m - t süllyedt. A 
Komlói út 2200 m-es Hősök terei szakaszán 10 m-hez közeli

2 Megjegyezzük, hogy a bányászati tevékenység következtében fellépő 
felszínmozgások és a természetes eredetű talajmozgások összetett formában 
jelentkeznek, szétválasztásuk - mérési adatok hiányában - szinte lehetetlen. 
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süllyedés is előfordult a másfél évszázados György aknai, 
pécsbányai és szabolcsi műveletek következtében.
1915-1956 között a pécsbányai templom délkelet felé 67 cm-t 
csúszott, és utána is lassú mozgásban volt (1958-62. között 15 cm-t 
süllyedt). Széchenyi akna épülete 1954-1967. között 50 cm-t 
mozdult nyugati irányban, és évente 3,7 cm-t süllyedt.
A pécsbányai volt bányakórház és a temető között 5-8 m átmérőjű 
beomlások, a Gesztenyéstől délre a gyümölcsösökben néhány 
rogyott gödör látható, a Nagybányaréti völgy északi végén több 2-4 
m mély vályú keresztezi az utat. György aknától nyugatra a 
felhagyott, régi Magyarszéki országút kb. 800 m-es szakasza több 
30-50 m széles horpában lépcsőssé vált, 2-3 m mély ugróma
gasságokkal, 3 m mélységet és 8 m átmérőt elérő dolina alakú 
rogyásokkal. István akna és Józsefháza között, az aknától 250 m-re 
több méter ugrómagasságú lépcső található, amelyet J. Jicínsky 
1931-ben már 3 m-esnek közöl3, azóta tovább fejlődött, és észak 
felé rövidebb szakaszokban megismétlődött. István és Rücker aknák 
között a felszín egy része 1974-ig 20 m-t süllyedt, miközben több 
kisebb elvizenyösödött berogyás, hosszanti szakadás, 2-2,5 m-es 
levetödések, 5-6 m-es lépcső keletkezett.

3 és amely a szerző és pajtásainak gyerekkori kedvelt, vadregényes játszóhelyéül 
szolgált.

A Józsefháza-Rücker akna közötti vízfolyás korábban egyenletes 
dőlésű 1,5 km-es szép völgyében ma 80-100 m hosszú 
beszakadásokat, ellenlejtes szakaszokat talál az, aki vállalkozik a 
völgy végigjárására. A beszakadás mélysége eléri a 4-5 m-es 
mélységet.
A település és a művelési időpontok miatt eltérő, de alapvetően 
hasonló a helyzet a vasasi, komlói, és északi bányák küszínén is, 
ezért a felsorolásokat Nagymányokig lehetne folytatni.

Összefoglalva megállapítható, hogy a Mecsek hegység területéből 
kb. 3500 ha a szénbányászat következtében néhány cm-töl kb. 30 m 
nagyságig függőlegesen lesüllyedt, a süllyedési teknő pontjai 
oldalirányban is elmozdultak. E mozgások fokozatosan és 
folyamatosan mentek végbe, és mára az u.n. fömozgások 
befejeződtek, de bizonyos területen a közetmozgás konszolidációs 
szakaszai, kis mérvű utómozgásai ma is jelentkeznek.
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A felszínmozgással érintett külszíni területek mai használhatósága a 
korábbi és jelenlegi emberi beavatkozások eredményeként három 
csoportba sorolhatók:
1. A lakott területeken keletkezett felszíni károk folyamatosan 
javításra, kiigazításra kerültek, így ezek nem vagy csak alig láthatók, 
a környezetük megszokott részévé váltak, kívülálló azokat nem 
érzékeli (10. ábra). Ezek a területek ebből a szempontból teljes 
értékű lakónegyedek. Egyes helyeken csökkenő mértékben még 
jelentkező épületkárok nem haladják meg egy közepes lakásfelújítás 
mértékét, és a felmerült költségeket a bányavállalatok jogutódjai a 
törvényekben foglaltak szerint a tulajdonos részére megtérítik.

10-ábra
Pécsbányai lakótelepi részlet /15./

11 .ábra
A rekultivált gyükési külfejtés. Háttérben 
a Szamárkút környéki városrész. /13./

2. A második csoportba azok a területek sorolhatók, ahol az elmúlt 
fél évszázadban a kőzetmozgások nyomait külszíni fejtésekkel 
Pécstől Vasasig eltüntették. Az ezt követő tájrekonstrukció részben 
megtörtént (11. ábra), részben ebben az évtizedben befejeződik, és 
a terület teljes értékű erdő-, mező- vagy egyéb célú területként újra
hasznosításra kerül (12. ábra).
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12.ábra A rekultivált Rücker nyugati külfejtés /14./

3. 1000-1500 ha-t tehet ki az a főleg erdőterület, amelyen a
bányászat által okozott felszíni károkat (esetleg az átmenő utakon, 
közmüveken keletkezetteket kivéve) senki nem hozta helyre, ahol az 
elmúlt 150 év alatt csak a természet "önrekultivációja" működött. 
Ennek a területnek kb. a felén vagy a károk voltak kis méretűek, 
vagy az "önrekultiváció" volt eredményes, mert a ma fellelhető károk 
nem számottevőek, a gazdálkodást nem zavarják (13. ábra).

13.ábra Egy hajdani bányaudvar ma /15./

A fennmaradó főleg erdőterületeken viszont ma is érzékelhető 
felszíni károsodások lathatók (pl.: Józsefháza-Rücker akna közötti 
árok), amelyek ezért csak csökkent gazdasági értékű erdőterületnek 
tekinthetők.
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A vízkiemelés következményei
A bányatérségekbe beszivárgó vizek eltávolítása egyidős a 
bányászattal. A mecseki bányákból kiemelt víz mennyisége a 
bányászat kezdeteitől folyamatosan növekedett, és a kiemelt víz 
mennyisége hosszú távon azonos a bányákba a külszínről 
beszivárgott víz mennyiségével. A beszivárgás a bányászat által 
előidézett süllyedési teknő felszínére és e területen átfolyó patakok 
vízgyűjtő területére hullott csapadékból származik. A közel két 
évszázad alatt a Mecsek mélyéről a szénbányászat okán kiemelt víz 
mennyiségét természetesen nem ismerhetjük. Tudjuk, hogy a 
szénbányászat utolsó évtizedeiben, éves átlagban kb. 3 millió m3 
vizet emeltek a külszínre: Pécs-Szabolcs-Somogyon 2 Mm3-t, 
Vasason 0,2, Komlón 0,7, Szászváron 0,1 Mm3-t, és ebből ivóvíz 
minőségben 0,7 Mm3-t.
A szénbányászat térsége önálló vízrendszert képez, amelynek 
önállósága a bányászat által okozott kőzetmozgások hatására sem 
szűnt meg. A bányászati tevékenység nem érintette a Pécs városát 
ellátó karsztvízforrásokat, a bányaműveletektöl délre található 
geológiai feltolódási vonalon túli déli vízterületeket, a tüskésréti, a 
tortyogói, valamint a Komlót ellátó budafai vízbázist.
A liász széntelepes összlet feküjét vízzáró felső triász (főleg rhaeti 
homokkő) rétegek képezik, amelyek a -Mecsek fő vízadó rétegének 
tekintett- karsztosodott középső triász (anisusi) mészkőtől a 
széntelepes rétegeket egyértelműen elválasztják.4 A 
bányamüveletek során fekü vízbetörés sehol sem fordult elő. A 
műveletek a középső triász (anisusi) mészkövet Komlón a mánfai 
területen közelítették meg legjobban, Pécsett az István III. akna 
mélyült 450 m hosszan ebben a rétegben, de karsztos jelenséget 
nem észleltek.5 Kijelenthető, hogy a szénvonulat mentén a fekű 
középső triász mészkő nem karsztosodott.

4 A dolgozatban említett földtörténeti korok, korszakok időintervallumai:
Triász 245-208 millió év
Anisusi 241,1-239,5 millió év
Rhaeti 209,5-208,0 millió év
Liász 208,0-178,8 millió év
Hettangi 208,0-203,5 millió év
Szinemuri 203,5-194,5 millió év
Kárpáti-Ottangi 20,-16,5 millió év
Szarmata-Bádeni 16,5-12,6 millió év
Pannóniái 12,6-2,4 millió év
Pleisztocén 2,4-0,01 millió év

5 Az anisusi mészkőből fakasztották a széntelepes összletet nem harántoló Mánfa II. 
mélyfúrással 1927-28 között a síkondai melegvizet.
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Az alsó liász6 köszéntelepes összlet érintetlen állapotában vízzáró, a 
800-900 m összletvastagságú rétegek igen tömörek, kis 
porozitásúak, igen rossz vízvezetők, csak akkor vezetik a vizet, ha 
bányaműveletek fellazítják szerkezetüket.

6 Alsó liász korszakok: Hettangi, Szinemuri
7 Neogén korszakok: Ottangi, kárpáti, bádeni, szarmata, pannóniai, alsó pliocén.

A liász rétegek felett különböző neogén (új harmad időszaki)7 
kőzetek települtek. Ezek közül Pécsett témánk szempontjából a 
nagy területen elterjedt, 130-170 m vastag, jó vízvezetö és víztároló 
szarmata mészkő valamint a homokos, agyagos, meszes, kavicsos, 
200 m vastagságot elérő, általában jó vízvezetö és vízadó pannóniai 
összlet jelentős. Komlón a jó vízadó képességű, maximum 300 m 
vastag, kárpáti budafai homokkő összlet a jelentős, amelynek fekűjét 
az a 250-300 m vastag kárpáti halpikkelyes agyagmárga képezi, 
amely elszigeteli a kőszenes összletet a felette települt vízadó 
rétegektől.
A felszínen általában 5-10 m vastagságban pleisztocén lösz réteg 
található, amelynek alján vörös agyag réteg helyezkedik el. Ez a 
bányászat megkezdése előtt, de azt követően is, a 
kőzetmozgásokkal érintett területen a leszivárgó csapadékvizek egy 
részét az agyagréteg felett összegyűjtötték és gyűjtik ma is, ezek a 
vizek kis hozamú forrásokként (Rigókút, Kantavár, stb.) 
megjelennek.
A mecseki szénbányászat szintműveléses rendszerben sok telepet 
művelt. A telepek legtöbbször a külszínen kezdődtek, és a mélység 
felé meredeken dőlve folytatódtak. Egy-egy színt leművelése után 
ugyanazon telepeket egy új szinttel lejjebb tovább fejtették (14. 
ábra), a leszivárgó vizeket a mélyebb szinteken összegyűjtötték és 
kiemelték. A bányák bezárásakor a vízemelés legnagyobb mélysége 
már megközelítette a 700 m-t (Zobák akna).
Az előző fejezetben utaltunk arra, hogy a bányamüveletek felett 
süllyedési teknök alakultak ki a külszínen, a bányászattal érintett 
közetösszletben bányaüregek, repedések, rések keletkeztek. Ez a 
bányászat által fellazított külszínig terjedő közetösszlet vizet vezető 
és tároló tulajdonságú, amelyen át a csapadékvíz a bányák legalsó 
szintjéig folyamatosan szivárgott.
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14.ábra A mecseki kőszéntelepek dőlésviszonyai, 
bányanyitási és szintképzési rendszere /10./

Kezdetben a bányanyitó létesítmények a szénvonulat csapásvonala 
mentén a liász rétegekbe települtek, és a vízemelés a fellazult liász 
rétegeken keresztül leszivárgó csapadékvizek emelését jelentette. A 
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mecseki bányászat a hivatkozott "új harmad időszaki", neogén 
kőzetekben tárolt, azokhoz kapcsolódó vizek okozta problémával 
akkor került szembe, amikor aknákkal hatoltak be e vízdús 
(szarmata, pannóniai és bádeni földtani korú) rétegekbe (Cassian-, 
Schroll-, Széchenyi-, István-, Szabolcs aknákkal).
Az u.n. neogén vizek lecsapolása által okozott probléma klasszikus 
leírása J. Jicínskytöl származik. Az általa bemutatott geológiai kép 
ugyan mára finomodott, de ez a lényegen nem változtatott, ezért a 
víztelenítési problémát az általa 1931-ben publikált, csatolt 15. 
ábrával szemléltetjük: Cassian aknát 1866-ban kezdték mélyíteni, és 
vele - miközben a vízkiemelés 2,25 m3/min-t is elért - 1873-ban 
lecsapolták a térség egyetlen nagy hozamú, a neogén vizek által 
táplált forrását, a Sárkány-forrást (Drachen-quelle). Schroll akna 
mélyítésével 1883-ban elapasztották a Cassian aknai vízfakadást, 
miközben az aknából időnként 2,5-3,0 m3/min vizet szivattyúztak ki. 
A Schroll aknai vízfakadás 1917-ben apadt el, és -vakaknákkal 
történő esetenként 4,0 m3/min-t is elérő megcsapolásos víznivó 
süllyesztést követően- több évtizeden át cca. 1500 m3/nap kiváló 
minőségű ivóvizet emeltek Széchenyi aknából (a savas bányavizek 
mellett) a felszínre. Mindeközben a víznívó a bányaműveletek 
szintjére csökkent.

15.ábra Víznívó süllyesztés a szarmata és pannonjai 
rétegekben Széchenyi akna környékén /9./

A bányászat kezdete előtt tehát a leszivárgó csapadékvizek a 
lösztakaró alól kis források, a neogén rétegekből Pécsett a Sárkány 
forrás révén távoztak. A bányászat időszakában a kis források 
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lényegében tovább működtek, miközben a jelentősen megsza
porodott leszivárgó vízmennyiséget a bányák szivattyúi emelték a 
felszínre. E közben a bányabeli vízfakasztások révén a települések 
kútjainak egy részéből a víz elapadt, de az elapadt vizet a 
bányavállalatok vízmű hálózat megépítésével közmegelégedésre 
pótolták.
A bányászati tevékenység következtében tehát kialakult egy 
korábban vízzárónak tekinthető rétegcsoport helyén, és felette egy 
repedezett, nagy réstérfogatú, vizet jól vezető közetösszlet, 
amelynek vízzel való feltöltödése a bányák és a vízemelés 
megszűnése után megkezdődött, a bányászat kezdete előtti és 
alattihoz képest új helyzetet teremtve.
A föld alatti üregek és közetpórusok feltöltödése ma még csak 
részben ismert folyamat szerint történik, és részben ismert új 
helyzetet teremt. A vízzel való feltöltödés gyorsan megy végbe (a 
tapasztalatok szerint a pécsi területen gyorsabban, a Vasas-komlóin 
lassabban), mivel a csapadékvíz rétegekbe való beszivárgása a 
bányászat hatására az eredetinek kb. kétszeresére növekedett. 
Komlón a teljes feltöltödést 20-25 év alatt várják. A feltöltödés 
időszakában ez a vízmennyiség nem vesz részt a térség 
vízforgalmában, a feltöltödés befejeztével viszont megjelenik a 
felszínen, de a kialakult fellazult rétegek és a részben állva maradt 
bányavágatok következtében nem feltétlenül a korábbi helyeken. A 
feltöltödés következtében helyenként a térszín kisebb emelkedése is 
bekövetkezhet.
A vízzel való feltöltödés még sehol sem fejeződött be, így a 
felmerülő konkrét problémák csak részben ismertek. Folyik az 
elméleti kérdések és a várható helyzet tisztázása tudományos 
intézetek, elismert gyakorlati szakemberek bevonásával, valamint a 
feltöltödés folyamatának monitoring rendszerrel való figyelése (16. 
ábra).
Vízmegfigyelő kutakat telepítettek, amelyekben rendszeresen 
ellenőrzik a víz minőségét, a vízszint alakulását, a feltöltödés 
folyamatát, különös figyelemmel a meglévő vízbázisok környezetére. 
Mindez biztosíték arra, hogy a bányavállalkozók jogutódjai a 
befejezett mélybányászat következményeivel a hatályos 
törvényeknek és a lakosság érdekeinek megfelelően felelősen 
foglalkoznak.
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16.ábra A vízzel való feltöltődés és a megfigyelő 
kutak Széchenyi akna környékén /13/ (nem méretarányos)

A bányaudvarok revitalizációja
A Mecsek hegység területén a szénbányászat összesen 103 aknát, 
legalább 144 tárót valamint 18 egyéb bányanyitó létesítményt, és 
ennek megfelelően -a kiszolgáló üzemekkel együtt- közel 
háromszáz üzemudvart létesített. Az egyes udvarok nagysága 
néhány száz négyzetmétertől több hektárig terjedt.
Az aknák számát és helyét pontosan, a tárókét csak 
hozzávetőlegesen ismerjük. A bányanyitó létesítményekről ugyanis 
a közelmúltig összeállítás nem készült. A közel negyed évezredes 
művelési idő, a számtalan tulajdonosváltás, az utóbbi évtizedek 
gyakori vállalati átszervezése önmagában elegendő magyarázat 
lenne arra, hogy az adatok egy része -területenként és 
időszakonként eltérő mértékben- elkallódott. A bányászat kezdeti 
időszakában pedig, a bányaműveletek nyilvántartása vagy elmaradt, 
vagy nem volt kielégítő. Az utóbbi évtized erőfeszítései ellenére sem 
állítható azonban, hogy ma már minden föllelhető adatot ismerünk.
Bár az aknák nevét, számát, helyét szinte teljes körűen ismerjük, 
más a helyzet a tárókkal. Becslésünk szerint táróinknak csak 80- 
85%-áról van valamelyes ismeretünk, ezt a számot szerepeltetjük az 
alábbi táblázatban. A tárókra vonatkozó ismereteink az 1820-as 
éveket megelőző időktől a kezdetek felé haladva fokozatosan 
csökkennek, végül ködbe vésznek, de a később épült, alárendelt 
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szerepet játszó, rövid élettartalmú tárók sem szerepelnek mind a 
nyilvántartásokban.8

Az összeállításunkban feltüntetett tárók 28 %-áról nem tudjuk pontosan, hol voltak, 
31 %-ának a létesítési, 69 %-ának pedig a megszűnési időpontja ismeretlen, 82 %- 
uknak a hosszát nem ismerjük, és feléről nem tudjuk, kik létesítették.

A mecseki aknák és tárók közigazgatási 
helyek szerinti megoszlása

‘Ebből 6 vakakna

Helység
Függőleges Lejtős|Összes Táró 

és 
egyéb

Összes nyitó 
létesítményakna

Pécs 19 1 20 22 42
Mecsekszabolcs 11 0 11 11 22
Somogy 2 0 2 7 9
Vasas 7 1 8 28 36
Hosszúhetény 3 0 3 0 3
Pécsvidék 42 2 44 68 112
Komló 16 4 20 10 30
Magyaregregy 2 0 2 8 10
Kárász 4 3 7 10 17
Vékény 0 0 0 6 6
Szászvár 5 0 5 16 21
Császta 1 0 1 7 8
Máza 4 1 5 10 15
Váralja 6 3 9 23 32
Nagymányok 10* 0 10 4 14
Eszak-Mecsek 32 7 39 84 123
Mecsek összes 90 13 103 162 265

A bányaudvarok létesítéséhez szükséges területet döntően a 
mecseki erdőkből foglalták el. A bányászat megszűnését követően e 
területek az alábbiak szerint kerültek "visszaadásra".
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A szénbányászat megszűnése előtt bezárt régi bányák hajdani 
üzemudvarai jelentős részének ma már a nyomát sem lehet látni, a 
területet a tulajdonos gond nélkül zöld területként, erdőként 
használja. Ezek közé tartozik, többek között a képen látható Gyula 
akna (17. ábra).

17.ábra A hajdani Gyula akna helyszíne 715./

Több aknaudvaron a megmaradt üzemi épületet lakás vagy ipari 
célra használják, sokszor nem is tudva a valamikori bányafunkcióról. 
Ilyen pld. a Károly akna (18. ábra).

18.ábra A Károly aknai aknaház ma lakóépület 115.1
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Tizenkét akna esetében az üzemudvarokat a külfejtési műveletek 
eltüntették, a terület hasznosítása az első fejezetben leírtak szerint 
történik. Ezek: József-, Flórian-, Lőrinc-, Carolina-, Ferenc József-, 
Zwang-, Jozefa-, András-, Fő víz-, Tömedék-, Lapos-, Kövestetöi 
lejtős aknák.
A régi aknák egy részénél az udvarokat a felhagyáskor nem 
rekultiválták, és ezt követően esetleg alá is fejtették őket. Ezeken a 
főleg erdőterületeken az első fejezetben leírtakhoz hasonló durva 
felszíni károsodások láthatók. Ilyen a szabolcsi Ferenc József 
(Béke) akna, és az északi terület több aknája (19. ábra).

19.ábra A mázai Csepelhegyi légakna üzemudvara ma /15./

Az eddig tárgyalt bányabezárásokra - a megszűnéskor - a mai 
bányatörvény és környezetvédelmi előírások még nem voltak 
érvényesek. A helyzet felmérésére és a hiányosságok 
megszüntetésére azonban az elmúlt években komoly lépéseket 
tettek. Kataszter készült a felhagyott üzemi létesítményekről a 
tennivalók meghatározásával, és ezt követően ennek alapján 
intézkedések is történtek a területek rendezésére.
Teljesen más a helyzet a mecseki szénbányászat felszámolásának 
időszakában, gyakorlatilag az elmúlt évtizedben bezárt bányák 
létesítményeinek felhagyásával. Ezeket az üzemudvarokat, 
meddőhányókat, szénelőkészítő műveket, távvezetékeket, 
kötélpályákat, stb. szigorú bányahatósági és környezetvédelmi 
előírások és ellenőrzés mellett számolták, illetve számolják fel és 
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hasznosítják a területeket, az épületeket. Az alábbiakban ezen 
üzemudvarok újrahasznosulásából mutatunk be néhányat:
A pécsújhegyi szénelőkészítő meddőhányói helyén ma a Pécsi Ipari 
Park rendezett területe és épületei láthatók (20. ábra).

20.ábra A Pécsi Ipari Park területe /13./

A szénelőkészítő mű háttérben levő épületének szanálására a 
külfejtések befejezését követően kerülhet sor. Az üzem egyéb 
területére rendezési terv készült, a felesleges épületek lebontásra 
kerültek, a maradókban ipari üzemek működnek (21. ábra).

21.ábra A volt pécsújhegyi kiszolgáló üzem ma ipari park /13./
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Szent István I. és II. aknán a nem műemlék értékű épületek 
bontásra kerültek, a meddőhányót tájrendezték (22. ábra). A 
meghagyott műemlék épületek sorsa még bizonytalan.

22.ábra A tájrendezett István aknai meddőhányó, háttérben 
a meghagyott műemlék épületek /13./

Rücker akna helyét a légi felvételen már csak egy üres folt mutatja 
(23. ábra). A háttérben egy külfejtési gödör rekultivációja látszik.

23.ábra Légifelvétel a hajdani Rücker aknai 
üzemudvaráról. Háttérben külfejtési tájrendezés/13./
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Vasason a régi üzemudvar helyén ma ipari üzem működik (24. 
ábra).

24.ábra A vasasi hajdani bányaudvar és meddőhányó ma /13./

Komlón a Béta aknai üzemudvaron minden létesítmény elbontásra 
került, az üzemudvart (25. ábra) és a meddőhányót tájrendezték.

25.ábra A volt Béta aknai üzemudvar mai képe /14./
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Zobák aknákon az aknatornyok és néhány üzemépület bontása és a 
meddőhányó tálrendezése után (26. ábra) a maradó épületekben 
ipari üzem működik, illetve az épületek hasznosításra kerültek.

26.ábra A tájrendezett Zobák centrális aknai 
meddőhányó és a meghagyott épületek 714.7

A komlói altáró térségében a táró tömedékelése és a szénelőkészítő 
létesítményeinek bontása után a terület tájrendezésre került (27. 
ábra), az egész területet rendezési terv alapján ipari park vagy 
kereskedelmi célú hasznosításra alkalmas állapotba hozták, és 
folyik a hasznosítás.

27.ábra A tájrendezett altárói térség 7147
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A szászvári Béke akna hajdani üzemudvarán ma a 28. ábrán látható 
kép fogadja az arra járót.

28.ábra A szászvári Béke akna üzemudvara ma /15./

A bemutatott példák illusztrálják, hogy valamennyi közelmúltban 
bezárt bánya és megszüntetett üzemudvar rekultivációja, 
revitalizációja, a bányavágatok lezárását és az aknák tömedékelését 
követően, szakszerűen megtörtént illetve folyamatban van. 
Bizonytalanság mindössze a Szent István és Gróf Széchenyi István 
aknai műemlék értékű épületek végleges hasznosításában van. A 
Széchenyi aknai létesítmények sorsa a még működő külfejtési 
üzemhez kötődik, és véglegesen annak befejezésekor rendeződhet.

Dolgozatunk természetesen nem foglalkozott mindazzal a hatással, 
amit működése folyamán a szénbányászat a mecseki régióra 
gyakorolt. Most mindössze a szénbányászat természetre gyakorolt 
hatásának - nem is a teljes - köréről szerettük volna a tisztelt 
Olvasóval néhány ismeretünket megosztani.
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EMLÉKFOSZLÁNYOK A MECSEKBŐL

KALMÁR LÁSZLÓ

A legutóbbi költözésem során az egyik doboz mélyéről előkerült 
néhány régi fénykép, az első mecseki túrám emlékei. Nem világra 
szóló alkotások, már csak azért sem, mert egy végtelenül egyszerű, 
„Útitárs" névre keresztelt, 6x6-os, kis bokszgéppel készültek. Arra 
azért jók, hogy felidézzem a lassan félévszáddal ezelőtti túra néhány 
részletét.
1957 nyarán négyen: apám, Simai Tamás a MOM-ból és nálam egy 
vagy két évvel idősebb unokaöccse -a nevére már nem emlékszem- 
és én vágtunk neki a nagy útnak.
Akkor 13 éves kiskamasz voltam némi túrázói gyakorlattal, hiszen 
10 éves koromtól a hétvégeken és az ünnepnapokon rendszeresen 
jártam apámmal, többnyire a Pilisbe meg a Börzsönybe, no meg 
természetesen a Budai-hegyekbe. Az előző év nyarán pedig a 
Bükköt barangoltuk be egy 10 napos túra keretében.
Első mecseki túrámnak nem csak a részleteire, de a fő vonalaira 
sem emlékszem. Azt tudom -és nem csak fényképekről-, hogy 
voltunk a Zengőn és a Jakab-hegyen, jártunk Abaligeten a „Pap- 
likában” és fürödtünk Sikondán. Sikonda mellett ittunk a Rákosi 
Mátyás-forrás vízéből. Emlékszem a Máré- és a Réka-várra, a 
Hidasi-völgyre és a Melegmányra, no meg Büdös-kútra. Ha 
emlékeim nem csalnak, az utóbbiból talán hármat is érintettünk, de 
kettőt biztosan. Azt, hogy mikor és hol szálltunk meg? Nem tudom. 
A két működő turistaházra, Dömörkapura és Fehér-kútra halványan 
emlékszem, a többi szállásra nem. Könnyen lehet, hogy a bükki 
gyakorlatunknak megfelelően legtöbbször valami forrás közelében, 
csak úgy, a szabad ég alatt vagy szénapajtában háltunk.
A legemlékezetesebb mecseki szállásom nem is ehhez a túrához 
fűződik, hanem néhány évvel későbbihez. 1962-ben vagy 63-ban 
lehetett, hogy a Köves-tetőn aludtunk, egy toronyszerű épületben.
Korábban trafóháznak használták, e rendeltetés megszűnte után az 
Elektromos Természetbarátok vették birtokba és varázsolták 
kulcsosházzá. Az egészet áthatotta a telített oszlop jellegzetes 
szaga. Ez természetes volt, mivel a torony három emeletét használt 
villanyoszlopokból alakították ki.
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Ekkor és itt ismerkedtem meg egy nagyszerű emberrel, a 
házigazdánkkal.
Ha Csokonay Sándort a mecseki „források atyjának" mondják, öt 
nyugodtan nevezhetjük a mecseki „kulcsosházak atyjának”. 
Gondolom, olvasóink nagy többsége tudja, vagy legalábbis sejti, 
hogy az azóta atyai jóbarátommá vált, és nem csak általam, hanem 
sokak által tisztelt, a Koszonya-tetöi házat ma is gondnokló 85 
évében járó Kiss Lajosról van szó.
Node térjünk vissza 1957-hez. Kicsit más volt akkor a táj, más volt 
az élet.
Fénykorát élte a szénbányászat, Ahogy az iskolában tanultuk, 
hazánkban egyedül Komlón bányásztak kokszolható feketeszenet. 
Ekkor volt beindulóban az uránbányászat. Az orfűi tavak még csak 
tervekben voltak meg. Amikor arra jártunkban egy helybéli azt 
mesélte, hogy a földek, rétek, kaszálók helyén pár év múlva tavak 
lesznek, hittük is amit mond, meg nem is. A falvakban hagyományos 
parasztgazdálkodás folyt. Voltak még marhalegelők, disznókondák, 
és még nem volt termelőszövetkezet. Sokfelé találkoztunk 
pásztorokkal.
Tíz, tizenöt évvel később, már csak egyet láttunk, valahol Pécsvárad 
környékén katonai egyenruhában, „szimat szatyorral” (gázálarc) az 
oldalán és „davaj gitárral” a hátán (PPS típusú dobtáras géppisztoly) 
terelte a juhokat.
Akkortájt más volt az átjelzés is. Nem csak úgy, hogy nem a kék 
vezetett erre vagy arra, hanem a zöld. Abban is különbözött a 
maitól, hogy számozott utak voltak. Használták ugyan a mai 
színeket és formákat, de minden útvonalnak volt egy száma, amit 
feketével feltüntettek a jelzés alatt, de előfordult, hogy csak szám 
volt. Emlékszem, valahol Mánfa környékén valami zöldszínű ferde 
keresztre is.
Térképünk nem volt. Apám emlékein, tudásán és 
turistatapasztalatán kívül volt egy útikalauzunk. A legújabb alig öt 
évvel volt nálam idősebb. 1939-ben jelentette meg „A Mecsek 
részletes kalauza 2 térképpel és 2 vázlattal” Pécs szabad királyi 
város Idegenforgalmi irodája kiadásában. Az említett térképekből 
csak az egyik volt meg, amely a nyugati részt ábrázolta.
Úgy ránézésre nagyon szép volt, Kovács Attila rajzolta, de 
tartalmilag még a későbbi „plakáttérképek” színvonalát sem érte el. 
Viszont voltak benne használható útleírások és időadatok.
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És voltak benne rigmusok, ilyenek mint:
Természetnek minden bája 
Vadregényes Mecsek tája

Vagy:
Léleknek üdülés
Mecsekben a pihenés

A kedvenceim közé tartozik:
Autón fel a Mecsekre
Zobákra és Egregyre

És a már-már klasszikus:
Ez a „Darázs" soh' se csíp 
Senki tőle be nem csíp.

Határozottan emlékszem a zobáki kocsmára, helyesebben a 
feljárójára. Két vagy három elég magas lépcsőn kellett felmenni. 
Azért emlékszem erre, mert az egyik lépcsőfokon egy 
meghatározatlan korú cigányasszony ült. Karján egy csecsemő 
szemmel láthatóan jó étvággyal szívta magába az anyatejet. A dádé 
szabad kezében egy hosszúszárű pipa, melyből nagyokat pöfékelt, 
mellette fél korsó sör.
Ugyancsak ehhez az etnikumhoz és a környékhez fűződik egy 
másik élményem is. A bambi vagy talán málnaszörp elfogyasztása 
után a Zengőre indultunk. Utunk elvezetett a, közeli cigánytelep 
mellett. A „házak” földbevájt putrik voltak. Megjelenésünk esemény
számba mehetett, mert a lakók megbámulásunkra kitódultak a 
lakóhelyük elé, és nem csak az apró gyerekek, hanem a felnőtt 
lányok és fiatalasszonyok is teljesen ruhátlanok voltak. Fényképezni 
nem fényképeztem, nem csak a meglepetés miatt, de azért is mert 
nem mertem.
Az időnk szinte végig jó volt. Talán csak a harmadik vagy negyedik 
napon volt viharos szél, némi felhöátvonulással, de nem esett. A 
Réka-kunyhó szélárnyékában ebédeltünk, amikor mellénk telepedett 
egy erdei ember, amolyan favágó féle.
Ahogy ez lenni szokott sok mindenről szó esett, miközben 
körülöttünk a nagy szélben recsegtek, ropogtak, nyögtek fák. Az 
emberünk meg is jegyezte, hogy „a mecseki boszorkány kedvesét 
siratja”. Azt értettem, hogy mire mondja, de valójában azt, hogy mit 
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is jelent, mi az alapja, nem tudtam, és bevallom akkor nem is 
kérdeztem. Jóval később, olvasmányaim során jöttem rá, hogy a 
mondás a tetttyei „karbunkulus-torony” mondájához kapcsolódik. 
Ezen a túrán beleszerettem a Mecsekbe. Azóta is, ha tehetem, 
rendszeresen visszajárok. Figyelemmel kísérem a változó tájat, 
örömmel ismerek meg itt élő embereket, természetjárókat, 
természetbarátokat, hozzám hasonlóan a Mecsek szerelmeseit.

Fotó Baumann József
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AHOL KÉTSZER KEL FEL A NAP

TÓTH KLÁRA

Tanítványainkkal hosszú évek óta veszünk részt a Szivárvány 
Gyerekház által szervezett erdélyi, szlovákiai, lengyelországi 
utazásokon, tájfeltáró barangolásokon. Mindig szívesen 
csatlakozunk csoportjaikhoz, mert gyerekeink, s mi magunk is életre 
szóló, emlékezetes élményekkel térünk haza, akármerre visz az út. 
Jártunk együtt már a Hargitán, Gyergyóban, a Bihari hegységben, a 
Retyezáton, a Szlovák Paradicsomban, Lengyelországban s számos 
szép pontján Magyarországnak is.

Talán Orbán Balázs is látta

A túrák nagy részét Varga Ferenc szervezte, s az ő, sohasem 
felszínes, mindig a mély tartalmakat kereső és megmutatni akaró 
látásmódjával szeretjük „megfertőzni” tanítványainkat. Aki vele csak 
egyszer is túrázik, felkapaszkodik egy hegycsúcsra, végigsétál egy 
erdélyi falun, sohasem lesz talmi szépséget, szokványos látnivalót 
kereső, felszínes utazó, hanem mindig az értéket kutató, a dolgok
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A Székelykö tövében készül a kürtös 
kalács

Vajdahunyad várának bejáratánál

Nagyszeben főterén Úton a szolcsvai búvópatak

185



mélyére néző, a mindig kíváncsi, a járatlan úton is menni tudó, az 
adott tájon élő emberekre is odafigyelő turista. Előfordul, hogy 
többször is visszatérünk vele egy helyre, a változásokat szemlélni, 
(Erdély esetében ez különösen indokolt) ismerősöket felkeresni, 
vagy egyszerűen nosztalgiából.
így történt ez idén nyáron is, amikor Torockó környékére szervezte 
Varga Feri a túrát. Mi pedagógusok (rendszeresen Szakács 
Istvánné (Márti) kolléganőmmel utazunk, aki élményeink 
megörökítöje is fényképezőgépével) többször is jártunk már itt, de 
tanítványaink „kiöregedtek”, s az újaknak is meg akartuk mutatni az 
Aranyos völgyét, a Torockószentgyörgyi várat, Léta várát, a Tordai 
hasadékot s a helyet,Torockót, ahol „kétszer kel fel a nap”.
Kirándulásaink Torockóról indultak, ahol 6 éjszakát töltöttünk a 
Brassai Véndiák Alapítvány Ifjúsági Üdülőközpontjában. A 7. 
éjszakán Csernakeresztúron -falusi vendéglátás keretében 
családoknál- szálltunk meg. Mindkét helyen kedves emberek, 
figyelmes kiszolgálás, családias hangulat tette gazdagabbá a napi 
kirándulásaink során átélt élményeket. Nekünk pedagógusoknak 
semmivel fel nem cserélhető élmény, hogy ezekben az erdélyi 
falukban mindig félelem nélkül engedhetjük el esti sétára 
tanítványainkat, mert biztosak lehetünk abban, hogy csak kellemes 
élményeik lesznek, ha beszélgetnek, ismerkednek a helyi 
emberekkel.

ASzékelykö
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A 8 napos „barangolás” minden órája kínált izgalmas programot, 
szép látnivalót, tartalmas beszélgetést. Jártunk a szolcsvai 
búvópatak völgyében, s merészkedtünk a hatalmas köveken 
lépdelve egészen a barlang szájáig."Felnéztünk” a 
torockószentgyörgyi várra, „lenéztünk” a festői elhelyezkedésű, 
gyönyörű meseképre emlékeztető Léta várára. Kerestük a 
Hunyadiak szellemét Vajdahunyad várában, jártunk Kolozsvár 
főterén, a Mátyás szobornál, szülőházánál, s a Házsongárdi 
temetőben megilletödve álltunk meg egy-egy nagy magyar 
sírhantjánál. Álltunk a Rozsda-szakadék szélén, sétáltunk a 
nagyhírű nagyenyedi kollégium udvarán. Nagyszebenben 
„lenéztünk” az óratoronyból, koptattuk az ódon belváros sokat látott 
kockaköveit. Esőben végigmentünk a Tordai hasadékon -Szent 
László emlékeit idézve- s nap mint nap szembesültünk azzal a 
hatalmas értékkel, amely e területen felhalmozódott. Aztán estefelé 
„hazatérve” Torockó értékeivel sem tudtunk betelni. Az egyedülálló 
elrendezésű piactér az Európa Nostra díjjal kitüntetett házsorával, a 
vajorral, (ahol látogatásunk idején is mostak az asszonyok, készülve 
a hétvégi nagy ünnepre, a konfirmálásra) erödtemplomával, 
temetőjével, amelyben sziklasírok vannak és a földből kiálló fejfák 
kelet felé néznek, múzeumával, amelyben a torockói népviselet 
míves darabjai láthatók, tanítványaink számára is folyamatosan 
gazdag élményeket kínáltak.

A híres házsor
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Estefelé pedig örömmel válogattunk a népművészet remekeit is 
kínáló kis ajándékbolt tárgyaiból. Előfordult, hogy áfonyalikört vagy 
szilvapálinkát kóstoltunk a falu (egyre szaporodó) „vendéglátóipari 
egységeiben”, vagy kürtöskalácsot sütöttünk Varga Feri és felesége, 
Edit jóvoltából a szállásunk udvarán. Olyan is volt, amikor zöld vagy 
piros Ursus sörrel nyugtáztuk a napot, s a vendéglő falán lévő 
csoportképet böngésztük: a nagy író, Jókai Mór torockói látogatását 
örökíti meg. Ö 1876 szeptemberében erdélyi utazásai során bejárta 
a torockói völgyet. Az Egy az Isten című regényéhez gyűjtötte az 
élményeket, s eközben jutott el Torockóra.
S persze akármerre sétáltunk a faluban, mindig örömmel töltött el 
bennünket a Székelykö soha meg nem unható, egyedülálló 
látványa. Ez a hegy olyan hatalmas, és olyan a fekvése, hogy a nap 
nem sokkal a felkelése után mögé kerül sem látszik ki mögüle ,csak 
órák múlva.Ezért mondják, hogy Torockó az a hely, ahol kétszer kel 
fel a nap.
Természetesen szerettünk volna felmenni az 1128 m magas hegyre. 
Azon az éjszakán azonban, amelynek hajnalán elindultunk volna 
meghódítani a csúcsot- hatalmas eső esett, s arra intettek minket a 
tapasztaltabbak, hogy az ázott talajon, a csúszós köveken veszélyes 
vállalkozás volna megpróbálni is. így aztán lemondtunk róla, azzal 
vigasztalva magunkat, hogy legalább visszajövünk még e tájra, 
emiatt is. Talán azért is, hogy újra átélhessük azokat az érzéseket, 
amiket Reményik Sándor így fogalmazott meg:

„Ezek a hallgatag kőszálak 
Papok, de nem prédikálnak 
Próféták, de senkit sem fednek 
Se vétkes királyt, se vak népeket 
Csak állnak s várnak
Mindenkit, aki fáradt,

Nem avatkoznak a mi életünkbe,
De ha hozzájuk megyünk, fölemelnek.”
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“VÁNDORLÓ”FORRÁS

1949 tavaszán történt. Az előző évben a diktatúra által törvényen 
kívül helyezett cserkészmozgalom az ország több településén, 
jelesül Pécsett is-, illegálisan, “katakomba" módon, nem kis 
kockázatot vállalva folytatta a munkát. A megmentett sátrak, 
felszerelések birtokában készültünk a nyári táborozásokra. 
Természetesen -kerülve a feltűnést-, csupán kis közösségekben, 
őrsi keretekben, a Mecsek legeldugottabb részein volt tanácsos 
fölverni a sátrakat.
Felfedező útra indultunk a Mecsek nyugati részén. Ennek, során 
akadtunk rá egy gyönyörű, patakkal kettészelt völgyre Abaligettöl 
délre, Petöcpusztától keletre. A térképen nem láttunk elnevezést, 
csupán a patak nevét olvashattuk: Viganvári patak. Erdészektől, 
petöcpusztaiaktól megtudtuk, hogy Kétágú-rét a szépséges völgy 
neve. Ennek déli részén akadtunk rá egy ugyancsak dagonyás, 
forrásnak alig-alig nevezhető vízkifolyásra. Több kiránduláson 
megtisztítottuk, lefolyót ástunk, kiköveztük a kristálytiszta, jéghideg 
vizet adó helyet. És ez lett akkor nyáron, s majd a következő 
években a nyári táborainkban az ivóvíz, a főzéshez alkalmas járulék 
áldásos forrása. Elsőként ott táborozó cserkész-alakulatunkról 
neveztük el Mókus-forrásnak. Mókus-őrsünk időközben 
“átkeresztelte” magát Mohikán-törzzsé /rövidítve: M.T./, titkos 
jelvényül egy indián szimbólumot választott /két egymásra néző 
háromszög, melynek jelentése: út föl a hegyre, azaz: Törekedj 
fölfelé!/ A táborok, kirándulások végén még haza is hoztunk 
szüléinknek, hozzátartozóinknak a forrás vizéből, amúgy kóstoló" 
gyanánt. Időközben azonban történt valami. Elmeséltük 
forrásfoglalásunkat a több tucat mecseki forrást kiépítő kitűnő 
embernek, Csokonay Sándor tanár úrnak /ö maga is régi cserkész/, 
aki készséggel segített a Mókus-forrás végleges kiépítésében, a 
kövek kifaragásában, a szakszerű mélyítésben, s ami a 
legfontosabb, ö véste köbe a forrás nevét és a titkos jelvényt, 
valamint a felfedezés és az elkészülés dátumát. /Sanyi bácsit 
magunk közt csak Teli Vilmosként emlegettük./

189



Az 1952-re teljesen elkészült forrás valóságos zarándokhelye lett a 
katakomba-sorban tevékenykedő pécsi cserkészeknek. A hivatalos 
térképekre is rákerült. /Persze rajtunk kívül még csak nem is 
sejtették, hogy mi van a forrásnév, a jelvény hátterében./

Évtizedek múltak el. A mecseki 
Uránbánya fúrásai sajnos 
elérték a Kétágú-rét /mai 
térképeken Virágos-völgy 
néven szerepel/ alatti rétegeket 
is, s ennek következtében a 
Mókus-forrás vize és az összes 
közelben lévő vízlelö rövid időn 
belül teljesen kiszáradt. 1977- 
ben gondoltunk egyet: nem kis 
erőfeszítés árán beszállítottuk 
a forrásköveket pécsre. Egy 
ideig szüleim házának udvarán 
álltak, majd a hazai cserkészet 
“hivatalos" újjászületése /1988/ 
után a VI. Cserkészkerület 
Szent István téri irodájának 
falánál

Várhidy György cserkésztiszt testvérünk tavaly elszállította a 
forrásköveket donátusi /Harkály-dűlő 8./ házának kertjébe, 
mondván, hogy ott biztonságosabb helyen lesznek. Semmi 
ellenvetésünk nem volt. Ám most tavasszal jött a nagy meglepetés: 
Gyurka barátunk gyönyörűen újjávarázsolta a Mókus-forrást! 
Madáritató lett belőle festői kertjében. Ezzel megmentett a jövőnek 
egy jelentős pécsi cserkész-emléket.

Áldja Isten e nemeslelkű tettéért!

IVASIVKA MÁTYÁS 
cserkésztiszt
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A MECSEKI FORRÁSOK FELÚJÍTÁSA

BAUMANN JÓZSEF

A következő néhány oldalon azokat az élményeket, tapasztalatokat 
írom le, amelyek bennünk, építőkben sokáig megmaradnak, és 
segíthetik a leendő forrásépítök munkáját.

A Bagoly - forrás felújítása
2002. augusztus 01. csütörtök. A kocsimat a Szuadó-völgy 
bejáratánál parkoltam le, és várom Tarnai Tamást, hogy a 
terepjáróval jöjjön értem. Kis várakozás után elindulok összekötött 
szerszámaimmal a barlangászok depója felé. A tetőn járok amikor 
motorzúgást hallok, és nemsokára mögöttem kibújik a terepjáró a 
fák közül. A kocsiban Tamás mellett ül Vass Béla a mecseki 
barlangok és vízfolyások nagy ismerője. Üdvözöljük egymást és 
bepakolom dolgaimat a csomagtérbe. Eső áztatta úton haladunk 
egyre beljebb a Szúadó gerincen. Balra egy meredek oldalhoz 
érünk, ahol az öveket is becsatoljuk. A kocsi kerekei lassan 
forognak, működik a motorfék. Kanyargunk az öles bükkök között, 
és szerencsésen leérünk a depóhoz. Tamás elmondja, hogy sokszor 
csak a sáron csúszott lefelé a terepjáró. Kedvesen fogadnak a 
barlangászok, kicsik és nagyok. A faépítmény egy tarka fogasra 
emlékeztet a sok átnedvesedett tarka ruhával és felszereléssel. Alul 
van a konyha és a raktár, felül hálóhelyek találhatók. A tisztáson 
néhány " jurta sátor " terül el a nyirkos földön. A tűzrakóban 
hatalmas fazékban valami egyhangúan gőzölög. Elfogyasztjuk a 
finom bundáskenyeret, majd a finom teát, és elindulunk a felújítandó 
forrás felé. A kőfal alól egyenletesen folyik a tiszta víz. Készítek 
felvételt a forrásról, és elkezdjük a munkát. A forrás elöl elhordjuk a 
mohás köveket, amit majd később visszahelyezünk a meder mellé. 
Elmondom, hogy miképpen képzelem el a forrás felújítását, és 
nekiállunk a bontásnak. Én csak a kisebb köveket emelgetem, mert 
a kezembe még kapom a fájdalomcsillapító injekciókat. Sok szorgos 
kéz adogatja a vizes köveket és fektetik egymás mellé odébb az 
oldalba. Elérjük az eredeti talajt a kövekkel, amit már nem 
bolygatunk. Kijelölöm az irányt, hogy csákánnyal meddig kell a 
medret lemélyíteni, hogy a víz elfolyhasson. A víz egy szabályos 
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formájú követ mos tisztára, amit csákánnyal óvatosan kiemelünk. 
Kiforgatva felismerem az eredeti merítős medencét, ami most 
mésztufával és apró kövekkel van kitöltve. Ügyes kezek kitisztítják, 
és így már mindenki számára felismerhetővé válik a betonmedence 
a kis csőrrel. Az eredeti forrás jobbra volt hetven centivel az új 
kifolyótól, a medence helyéből következtetve. Eliszaposodott az 
évtizedek alatt és a víz könnyebb kifolyási lehetőséget keresett 
magának. A kitisztított forrás elé agyagból gátat készítek, és a 
szivornyacsö segítségével megmérem a vízhozamot, ami 6 liter 
percenként és 12 fokos.
Tamásnak el kell mennie kompresszort venni, mert a barlang 
jelenlegi végpontjánál nem elégséges a levegő oxigén tartalma. 
Segítőim lankadatlan szorgalommal lesik minden kérésemet, és 
azonnal segítségemre sietnek. Kézzel kaparják a sáros köveket a 
lapátra és így a vödörbe. Nem furcsa nekik ez a fajta " piszkos " 
munka, hisz a barlangokban naponta találkoznak ilyen feladatokkal. 
Tapasztalt barlangász, segítő feleség és szorgalmas gyerekek 
segítenek a nehéz munkában. Az agyaggátba beleszúrom a 
végleges, vastag falú, műanyag kifolyócsövet, és hamarosan tiszta 
forrásvíz csorog belőle. A kitisztított merítő medencét a cső alá kell 
mélyíteni. Vésni, csákányozni kell a kemény, köves talajt, de siker 
koronázza munkánkat. Az agyaggát elé most vízüveges betonból 
készítek egy végleges gátat, ami jól körbeöleli a kifolyócsövet. A cső 
vége a természetes vízfolyás szintjére van beépítve. Most ügyesen 
kell dolgozni körülötte, nehogy a cső megmozduljon. Kicsit a 
partoldalon kell igazítani, hogy a kőfalnak valami formája legyen.
Elkezdjük a kőfal felépítését. Először a stabil alapra apró, homokos, 
köves anyagot terítünk, hogy a nagyobb kövek ebben kényelmesen 
elmélyülhessenek benne. Miután az alsó sor köveit elhelyeztük, 
elkezdjük a mögöttük lévő tér kitöltését kövekkel és a kitermelt 
hordalékos anyaggal. Válogatjuk a köveket, hogy minél jobban 
illeszkedjenek egymáshoz, és kellő mélységben benyúljanak a 
partoldalba, amit később kitöltünk. A soroknál figyelni kell arra, hogy 
az alsó sor köveivel kötésbe kerüljenek, ezáltal stabilabb falat 
építhetünk. Felegyenesedünk, és néhány lépés távolságból 
gyönyörködünk az eddig elvégzett munkában. Kitöltjük a felső sor 
mögötti üregeket, és vízzel tömitjük. A napsugarak megmártóznak a 
csillogó medencében, és mosolyognak sáros arcunkon.
Most már muszáj ebédelni, mert elmúlt délután két óra. A depóban 
mindenkinek jut finom töltött káposzta, amit maradéktalanul 

192



elfogyasztunk. Motorzúgásra leszünk figyelmesek és hamarosan a 
meredek oldalban felismerjük Tamást, a terepjáróban. Sikerült egy 
kompresszort venni, így elhárult az akadály a barlang további 
feltárásának. Segítőim egy részétől meg kell válnom, mert a 
barlanghoz mennek a kompresszort beszerelni. Akik maradnak 
velem, azoknak is be lesz írva a műszak, és így ezzel a műszakkal 
közelebb kerülnek egy profi barlangász felszerelés 
megvásárlásához. Amint a kompresszoros csapat elhalad 
mellettünk, jósszerencsét köszönéssel búcsúznak el tőlünk, és 
mennek a barlang felé. Elszorul a szívem, mert sok éve már, hogy 
nem halottam ezt a köszönést. Különös érzés ezt hallani fiatalok 
szájából, akik önként szállnak le a mélybe, hogy új csodákat 
fedezzenek fel maguk és mások számára. Fogynak a kövek, pedig 
tegnap két fordulóval is hoztak ide a szebbikből. Felváltva keverjük a 
betont a vödörben, és azzal töltjük ki a réseket a kövek között és a 
fal mögött, ha szükséges. A betonos kitöltés és fugázás hosszabb 
ideig biztosítja a fal stabilitását. A forrás nevét magába foglaló nagy 
kőtömböt ügyesen a forrás felett előkészített gödörbe gurítjuk. A 
friss falazás nem bírná el a nagy súlyt, de egyébként is jobban mutat 
ezen a helyen. A kőfal befejezése után a forrás előterét kövezzük le, 
hogy száraz lábbal lehessen a forráshoz jutni. Az elegyengetett 
talajra homokos anyagot szórunk, majd ebbe egyenként válogatva 
helyezzük a kisebb-nagyobb viszonylag sík köveket. A csörgőből a 
víz a lerakott kövek rései között halad a vékonyka patak medre felé. 
A nagyobb kövek közé kisebbeket kalapálunk be a stabilitás végett, 
majd vízüveges betonnal itt-ott rögzítjük őket.
Tamás ismét megérkezett, és segít a forrás oldalához dobált 
köveket szebb formába összerakni és agyaggal kitölteni. A 
betonfelületeket vizes ecsettel kissé elsimítjuk, és reméljük, hogy a 
moha néhány év múlva birtokába tudja majd venni ezeket a 
felületeket.
Elkészült a forrás, és kellemes színfoltja lett a tábornak. Néhány 
hónap múlva az összesározott sáscsomók megtisztulnak, és a 
kövek közé tömött földön új élet sarjad majd. Tamásnak elmondom 
kérésemet, hogy a forráshoz a jelzés mentén egy kis ösvényt 
képezzenek ki, és a pataknál három nagyobb köböl átjárót 
készítsenek. Segítenek elmosni szerszámaimat, bepakolunk a 
kocsiba, és elindulunk a csúszós erdei úton kifelé a Szuadó- 
völgyböl.
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A Pálos - kút felújítása
2002. augusztus 19-20. hétfő, kedd. Reggel fél nyolckor már az 
ordasnál voltunk kocsival. Most be kellett jönni, mert a Pálos-kút 
építéséhez sok szerszámot kell kiszállítani. Ági marad a háznál, 
hogy majd estebédet főzzön.
Barátaink nyolc órakor érkeztek a depóhoz, ahonnan azonnal a 
Pálos-kúthoz mentünk. A kút előtti depónál álltunk meg és az 
üdvözlések után azonnal nekiálltunk felhordani a szerszámokat és a 
napokkal ezelőtt eldugott cementet, homokot, csöveket és a nagy 
ülepítő medencét. Háromszor fordultunk, mire minden anyag 
felkerült. Kövér vízcseppek gördültek le kiizzadt testünkön.
A Pálos-kút terebélyes szájával ásított felénk, benne négy unka 
tempózott szorgalmasan. Sötétre színezödött kövei között egy szép 
zöld forráspáfrány virított.
A találkozás örömére ittunk egy korty Hubertust és egy kis kevertet, 
majd gyorsan munkához láttunk.
Évi és Magdi kisebb, Barnabás és az "öreg" Barna, valamint Ricsi a 
nagyobb köveket kezdték hordani a forráshoz. Jómagam a kútból 
mertem a vizet kifelé egy vödör segítségével. Legalább 200 liter 
lehetett benne. Az aljába bedobált kövek és vörös homokköves 
iszap pihent évek óta. Belepróbáltam az ülepítő medencét, és így 
láttam, hogy harminc centit mélyítenem kell a kutat. Az ülepítő 
medencét egy 200 literes, óriás, vödörszerü, fedeles műanyag 
edényből alakítottam ki. Az ülepítő medencét belehelyeztem a kútba 
a végleges helyére, és beleragasztottam a kiperemezett 50 mm-es 
müanyagcsövet. Ricsi és Barna közben a kifolyócsőnek 
kicsákányozták a medret, ahol a három szál csövet összeillesztve 
elhelyeztük. A kút szájánál vízüveges betonnal egy gátat csináltunk, 
melyen a kifolyócső haladt csak keresztül. A medencében gyűlt a 
víz, és lassan megindult a vízfolyás a kúttól hat méterre lévő cső 
szájánál. A medence mellé először apróbb, majd később nagyobb 
köveket süllyesztettünk. Ennek az a feladata, hogy a medencét fixen 
tartsa a kúton belül. Ezekre a kövekre építjük rá a védő 
tetőszerkezetet, ami meggátolja a vízbe hulló egyéb szennyező 
anyagokat.
Segítőim megéheztek, ezért kis leleményességgel alkalmi ebédlőt 
rendeztek be a forrás mellett. Barnabásnak fájt a gyomra ezért 
inkább a fáról figyelte az eseményeket és az őrizetlenül hagyott 
autókat. Több biciklis haladt a turistaúton felfelé "drótszamarát" 
tolva.
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Az ebédidő lejárt, és mindenki folytatta munkáját. Kőhordás, 
csákányozás, betonkeverés és szemétgyűjtés volt éppen 
napirenden. Magdi a harmadik gyanúsan lefedett tejfölös pohár 
felszedése után megkérdezte, hogy mik ezek a furcsa dolgok tele 
bogárral? Megnéztem és láttam, hogy rovarcsapdák vannak letéve a 
területen elég nagy számban. Elmondtam, hogy ezeket biztosan a 
rovarkutatók helyezték ki, és ezek alapján az értékelésnél kiderül a 
rovarfajták gyakorisága, és még más összefüggéseket is lehet 
ezekből kimutatni. A felismerés után a többi rovarcsapda 
háborítatlanul pihenhetett az avarban.
A kút elejénél a falazást megmagasítottam a perem magasságáig, 
így a kút eredeti formája megmarad az eredeti Pálos-kút felirattal. A 
kifolyórésznél felváltva csákányoztunk, kapáltunk és lapátoltunk. A 
medencénél kellett figyelni a vízállást, nehogy a gát magasságáig 
felérjen. A beton nem kötött meg, félő, hogy a víz elmosná ezért 
vödörrel időnként kimertem belőle.
Zenél a mobil, amin Ági kér segítséget, mivel az ordasnál a 
bográcstartó nem akar a helyére menni, pedig már mindent 
megpróbált. Beültem a kocsiba, és az erdei úton zötyögve hamar 
oda is értem. Nekem is csak balta segítségével sikerült a földbe 
parancsolnom a bográcsállványt. Két tölgy tuskót is felhasogattam, 
hogy biztosan elég legyen az ebéd megfözéséhez. A tüzrakó mellett 
szép sorban felfürészelt fák sorakoztak a bevetésre amit Ági az 
erdőből vonszolt ki és fűrészelt össze. Beugrottam a kocsiba és 
siettem vissza barátaimhoz. Az úton előttem turisták haladtak felfelé 
a Jakab-hegyre. Elcsodálkoztak, vajon hol járhattam, hogy térdig 
sáros és vizes a nadrágom. Akkor értették meg, amikor pár perc 
múlva odaértek a forráshoz, és látták a nagy földmunkát. Barna egy 
alkalmi kőbányát nyitott, és onnan hordta szakadatlanul a kisebb- 
nagyobb, vörös homokköveket. Ha egyedül nem bírt vele, akkor 
ketten és hárman is segítettünk neki. Három vastag akácfadeszkát 
teszek a medence szélei fölé magasodó kőfalra, hogy ezek segítsék 
a falazást, amíg a beton megköt. A medence melletti kőfalat 
bekötöm a kút kövei közé, úgy, hogy azok benyúljanak a medence 
fölé. Lassan eltűnik az utolsó rés is, ahol a zöld medencetetö még 
kilátszik. Barnabás kis köveket tör nekem, hogy a friss betonba 
belehelyezzem. Ricsi keveri az újabb láda betont a kút fedőköveinek 
betonozásához vermelő segítségével. A sok kő eszi a betont és 
ezért további keverések szükségesek.
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A cső végén kellemesen csordogál a tisztuló forrásvíz, melynek a 
hozama hat liter percenként, és tizenegy fokos a hőmérséklete.
A leendő kőfalnak elkészült a helye, de idő hiányában annak már 
nem tudunk nekiállni. Elmossuk a szerszámokat, összepakolunk és 
mindent lehordunk a kocsikhoz. Harminc kiló cementet és 
ugyanannyi homokot fent hagyunk jól becsomagolva és kövekkel 
lefedve a későbbi munkákhoz. Hangulatosabb lett a környék, mert 
az erdő csendjét kellemes vízcsobogás színesíti, ami a turistaútig is 
kihallatszík. A kocsik lassan elindulnak az Ordas-tanya felé az 
elfáradt munkásokkal. A nap sugarai a fák között villognak, amint 
haladunk az erdészeti úton. Barnabás és Ricsi a deponál kiszálltak, 
hogy befele jövet gombát szedjenek. Az ordasnál, terített asztal vár 
bennünket, és a tűzrakó felett a bográcsban finom falatok 
lubickolnak. Ági üdvözlésül kis kupica pálinkával köszönt bennünket. 
Hamar tálakba kerül az ordas hús, és nekiállunk az estebédnek. 
Kevés szó hagyja el a szánkat, mindenki az evésre összpontosít. 
Ebéd után beszélgettünk, és körbejártuk a környéket, megnéztük a 
pompázó ciklámeneket az erdőben. Az Ordas naplóba bekerültek a 
nevek és néhány rövid megjegyzés a mai napot illetően. Barátaink 
erős szürkületben indultak hazafelé az alsó úton integetve. Ágival 
elpakoltunk, megmosakodtunk, és lefekvés után hamar el is 
aludtunk.
Éjjel, amikor felébredtem, kimentem megnézni a csillagokat. 
Sötétben pihent az erdő, messziről bagoly hangja hallatszott, 
felettem a fákon pelék hangoskodtak. A hold elbújt a fák mögött, így 
csodálatosan szép a csillagos égbolt. Kellemes a levegő, lágy 
langyos szellő simogatja testemet.
Reggel hét órakor ébredtünk szikrázó napsütésre. Kicsit még 
marasztalt az ágy, de fel kellett kelni, hogy elvégezzük feladatainkat. 
Amíg elpakoltam a padlásra a szerszámokat, és kitisztítottam a 
tüzrakót, addig Ági reggelit készített, és finom kávét főzött. Reggeli 
után rendet raktunk, és utána elváltak útjaink. Ági elment gombázni, 
én lementem a forrásokat ellenőrizni. Felfele az erdőben ágak 
recsegését hallottam, és tudtam, hogy Ági valahol ott járhat. 
Feltevésem beigazolódott, mert abból az irányból jött ki az erdőből 
az ordashoz. Szaporította a készletet további fél kiló gombával. Most 
indult be erre felé a gombák növekedése. Ági leterítette a 
szőnyegeket a szobába, és elindultunk, hogy a Pálos-kút falazatát 
meglocsoljuk. A forrásnál minden rendben van, néhány liter vízzel 
meglocsoltuk a friss falazatot, és elindultunk az autóhoz.
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A Pálos-kút kőfalának építése.
2002. szeptember 01. Az Aranyhorda népes csapata indul az 
emelkedőn felfele szerszámokkal, anyagokkal felpakolva. Nehezek 
a homokkal töltött zsákok, de a talicska feltolása sem egyszerű 
feladat a benne lapuló 50 kg-os cementes zsákkal. Szerencsére 
néhány perc múlva elérjük a Pálos-kutat. Ledobáljuk nehéz 
terheinket, és megnézzük a múltkori munka eredményét.
A kifolyócsövön csendesen csordogál a tiszta forrásvíz a vöröses 
homokszemekre. A kút lefalazva is szép látvány. A vörös 
homokkövek szorosan fekszenek egymás mellett összeragasztva 
cementes habarccsal. A Hetvehelyi Erdészet műszaki vezetője 
Horváth Péter állta a szavát, és több zsák kiváló minőségű agyagot 
szállíttatott ide nekünk a kút felső vízzáró rétegének kialakításához.
A tizenöt főt kis csoportokra osztottam, és elkezdtük a munkát. 
Kialakítottunk egy kis ösvényt, hogy a talicskával harminc méterről 
köveket tudjunk hordani. Becipeltük az agyagos zsákokat az 
erdészeti út széléről a kút tetejére. Mindenki keze alatt égett a 
munka. Az agyagot eligazítottuk a kút tetején, és jól ledöngöltük. így 
a csapadékvíztől, és egyéb szennyeződéstől megvédtük az 
építményt. Az agyagra termőföldet hordtunk, és néhány laposabb 
kődarabot. Most kicsit hasonlít egy sziklakerthez, de a kút formája is 
megmaradt. Sorban érkeznek a köszállítmányok a talicskával, és a 
leendő kőfal mellé kerülnek nagyság szerint.
Többen megéheztek a nehéz munkától, és javasolják egy kis itóka, 
valamint a reggeli elfogyasztását. Elcsendesedik az erdő, nem zörög 
a talicska, nem csattog a csákány a köveken, és a kiskutya is 
felfüggeszti ugatását. A csőből kicsurranó víz zenéje ismét hallható. 
Reggeli után a csoport fele elindul a Pipás-forráshoz, hogy a 
környékét megszépítsék, és visszafele az eldobált különböző 
szemeteket, flakonokat összegyűjtsék.
A nehéz kövek emelgetése egyre több izzadságcseppet csal 
arcunkra, és ajkunkhoz érve sós folyammá válik. Tocsog a vörös sár 
csizmáink alatt, "hízik" a fal egyre feljebb. A köveket a kiásott 
partoldal felé döntjük néhány fokkal, és mögöttük a réseket a kiásott 
homokos, köves talajjal bedöngöljük, iszapoljuk. A vastag 
műanyagcsöre ráragasztjuk a végleges, vastag falú 
aluminiumcsövet. Büszkén csillog a szép napsütésben, és megnézi 
magát a csillogó víz tükrében. A talicska most keverőládaként pihen 
a lombok alatt, csak a kapa kövektől csorbult éle visít néha az 
oldalához érve. Fogynak a kisebb, nagyobb kövek az oldalból, és 
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akik bizonygatták, hogy sok lesz ez a kőhalom, most csendesen 
suttogják, hogy hoznak még néhány talicskával a "bányából".
Hangokat hallunk a völgy felől, és felismerjük néhány túratársunk 
halk kacagását. Vidáman újságolják, hogy elvégezték a feladatot, 
megtisztították a Pipás-forrást és környékét. Egy nagy zsák 
szemetet szedtek össze a volt IV. üzemig. Megnézték a 
Bányásznapra elkészült nagy vörös homokkövet, melyen az akna 
jellemző információi olvashatóak. Csodálják az általunk összerakott 
köveket, melyeknek egész szép formát adtunk a fal elkészítése 
folytán. Alakul a nyitott " U " alakú forma, melynek közepén 
ékeskedik a kút nevét jelképező címer vörös gránitból. A grániton a 
Pálos rend címere látható a két oroszlánnal, a pálmafával és a többi 
jelképpel együtt.
A takarítók most az Ordas-tanya előtti depóhoz indulnak, mert sok 
szemét hever a fák és bokrok alatt.
A kút és a kifolyócsövet magába foglaló kőfalig egy kikövezett árkot 
képeztünk ki a kút fölösleges vizének elvezetése céljából. Erre 
igazán csak kora tavasszal lesz szükség, amikor az átlagos 
vízhozam többszöröse is megjelenhet a kútban. A fölösleges 
vízmennyiség a kút falába épített túlfolyón tud a kövezett árokba 
jutni. Sajnos, a sóder elfogyott, ezért az ordashoz kell menni 
kocsival egy kis pótlásért. A kocsit tűzi a nap, fülledt meleg tódul 
arcunkba a kocsi ajtaját kinyitva. Gyorsan fogynak a kanyarok, és 
hamarosan a városi autó terepjáróként kénytelen haladni. Ágak, 
szederindák karcolják oldalát, sáros vizet szórnak szét kerekei. A 
házhoz közeledve látjuk a felső úton gyalogló takarító csapatunkat, 
akik már visszafelé igyekeznek. Hamar megtelnek a zsákok, és 
gyorsan haladunk vissza a forráshoz. Társaink a forrás előterének 
köveit rakosgatták éppen szépen válogatva az egymáshoz illőket. 
Megint a kapa csorbult éle harap a sóderba, és elvegyül a cement 
és homok egyvelegében. Reggel fél tízkor kezdtünk, és most öt óra 
is elmúlt. Egy kocsi elmegy a megfáradt dolgozókkal, és a két zsák 
szeméttel amit szedtek a depónál, a többieknek van még egy kis 
munkájuk. A forrás vizét elvezető kis árkot kell kikenni vízüveges 
habarccsal. A vizet elvezetjük, és elkezdjük az utolsó fázist. A 
bekalapált apró kövek közé besurran a híg massza, és a vizüveg 
hatására hamar szilárdulni kezd. Müanyagzsákokból szeleteket 
vágunk, és azzal takarjuk be a friss kenést úgy, hogy azok fedjék 
egymást. A víz így most szabadon szaladhat végig a frissen kent 
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vályúban. Néhány nap múlva eljövünk, és levesszük a műanyagzsák 
darabokat.
Amíg az elvezetöt készítettük, addig a többiek egy tűzrakót építettek 
kövekből, és néhány farönköt is kerítettek melléje. Elmosogatjuk a 
szerszámokat, és a pakolás közben büszkén nézegetjük munkánk 
szép eredményét. Boldogan és nagyon fáradtan indulunk le a 
kocsikhoz a depóhoz. A munkát végezték: Balogh Gézáné, Kovácsi 
Kati, Plaszauer István, Nikolausz Sándorné, Grossmann Jenöné, 
Grossmann Jenő, Rónaky Gizella, Fekete Bálintné, Fekete Bálint, 
Enesei Éva, Halmai Zoltán, Baumann Józsefné, Baumann József, 
Vendégeink: Csábi Mária, Baranyai Rudolf

A forrásépitőnek

Ha látod e forrást, 
mint enyhét adó 
hűs vize csurran 
szomjad oltán, 
véssd az eszedbe, 
ki kövét emelte 
ember a javából.

Fekete Bálintné Judit
(Baumann Józsefnek.)

Forrás foglalás Almáskeresztúrnál.
Háromnegyed hétkor állok meg Mozsgón Sajgó Ferenc háza előtt, 
aki a Mecseki Erdészeti Rt. Szigetvári erdészetének igazgatója. Feri 
a családi ház szomszéddal határos területen egyengeti az 
odahordott földet. Üdvözöljük egymást, és már indulunk is a kertbe, 
hogy homokot és cementet merjünk a zsákokba a forrás 
foglalásához. Városi autómból a szerszámaimat és a forrásfoglalás 
eszközeit átpakolom a terepjáróba. Elindulunk Almáskeresztúr felé, 
és a falu végénél megállva autómat a vadászház előtt leparkolom. A 
munka végeztével erre jövök vissza gyalog az erdőn keresztül. A 
Toyota terepjáró átmegy az erdészeti útra, és a sorompót elhagyva 
szép vidéken halad. A csapadék elvezető árkokat a napokban 
tisztították, az oldalakban még csillog a meggyalult föld. Elhagyjuk a 
sárga sáv turistajelzést, ami Zsibótot köti össze Ibafával. A gyűjti 
tető alatt az erdő szélénél megállunk, mivel Feri emberei ott 
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várakoznak. Megállva egy vizsla ugrál körbe bennünket örömében. 
Bemutatkozunk egymásnak, és elosztjuk a forrás építéséhez hozott 
szerszámokat és eszközöket. Elindulunk északi irányba lefelé a 
völgybe. Akácoson gázolunk keresztül a méteres csalánok között. 
Szúnyogok ezreinek étvágyát keltjük fel megizzadt testünkkel. 
Perkec Pistával a völgyben haladunk lefelé, Feriék a tetőn haladnak 
velünk párhuzamosan. Sok kidőlt fa és vadcsapás keresztezi 
utunkat. A völgy meredekebb oldalain kibújnak a Pannon kori 
homokkövek, és mellettük a finomszemű homokdombok. Látom a 
forrásmezöt, ahol egy éve kis medencét alakítottam ki a vízhozam 
méréséhez. Átlépkedünk az ülepítő gátakon, melyeket nemrég 
készítettek az erdészet dolgozói. Ezeknek az a feladata, hogy a 
csapadékvízzel sodródó ágakat ne engedje a forrásmezö közelébe. 
Lepakoljuk a szerszámokat, és az ülepítő medencét a 
gégecsövekkel és a kifolyóval. Felettünk hangokat hallunk, és 
felnézve Feri jön erdésztársával kezükben és vállukon nehéz 
zsákokkal. A kis forrás egyenletesen csordogál, és tőle pár méterre 
a Feri által feltárt másik kis ér is hasonló intenzitással adja a tiszta 
forrásvizet. A szúnyogok rajai felváltva intéznek támadásokat 
szabadon lévő testrészeink ellen. Feri zsákjából előkerül az 
ellenszer, és édes illattal fúj be bennünket. Támadóink 
elmenekültek, mi pedig megbeszéljük a teendőket. A közelből és a 
homokbányától köveket hozunk a foglalómedence és a forrásmezö 
befedéséhez. Elmondom hogyan képzelem a forrás foglalását és a 
leendő kőfal formájára teszek javaslatot. A forrásnak bejegyzett 
neve nincs, ezért én a Pannon-forrás nevet javaslom, mivel az 
egész terület ebből a korból származik. Fenéknek el kell menniük, 
mi Pistával maradunk és nekiállunk a medence helyének 
kiásásához. A sárgászöld agyagmárgába könnyen nyomjuk be az 
ásót, és hamar lemélyítünk hatvan centimétert. Ebbe tesszük majd 
bele az ülepítő medencét. A medencébe vezetjük a két forrásmezö 
vízét. Mielőtt a forrásmező végleges kialakításának nekiállnánk, 
tüzet kell rakni a szúnyogok ellen, mert megint elszemtelenedtek. A 
völgyben lefele halad a légáram, ezért felettünk a gát előtt rakunk 
tüzet. Fakérgeket és vékony száraz ágakat szedünk össze és 
meggyújtjuk. Hamar lángra kap a száraz anyag, és pattogva izzásba 
kezd. A füstöléshez vizes rönköket teszünk a tűzre. Kékes füst 
árasztja el a völgyet és elindul Almáskeresztúr irányába. Ássuk a 
medencéket és az elvezető csőnek a hornyot a part oldalába. Egy 
finom kavicsos rétegen jön a víz, és a márgás vízzáró réteget elérve 
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csorog kifelé. A faragható márgába üreget képezek ki és kivezetem 
belőle a forrás vizét egy gégecsövei. A munka közben felvételeket 
készítek az eddig elvégzett munkákról. Az üreg elé köböl gátat 
képezek ki, és vízüveges betonnal rögzítem. A megszikkadt gát elé 
nagy homokkövet teszek, és erősen márgás anyaggal tömítem. A 
szemközti forrást is hasonlóan készítem, de itt a márgába fúrt lyukba 
helyezem a gégecsövet, ami a gát alatt halad keresztül az ülepítő 
medencéig. Az üregek elé nagy köveket teszünk, hogy azok 
megvédjék az eróziótól a medencéket és a partoldal megbolygatott 
részét. Az ülepítő medencét véglegesen a helyére tesszük, és a 
kiásott homokos márgával jól körbedöngöljük. A két befolyó 
gégecsövet méretre vágom, és szilikon-kaucsukkal beragasztom. 
Csordogál a két ér a harminc literes műanyaghordóba, ami felerősíti 
hangjukat. Megmérem az erek vízhozamát és hőmérsékletét. A 
jobboldali 0,4 litert ad percenként, a szemközti 0,6 litert. Mindkettő 
hőmérséklete 13 C fokos, a levegő hőmérséklete 27C. Az oldalág a 
kifolyócső végétől 182 fokra és három méterre van. A szemközti 
medence a kifolyócső végétől egy méterre található. A kifolyócső 
műanyag részét is beragasztom a hordóba, és alá köves falazást 
készítek. A csövet gyorskötövel falazom, hogy a végleges, vastag 
falú alumínium csövet is be tudjam majd szabni. A csövön megindul 
az egyesített források vize és mélyedést készít a puha márgás 
iszapba. A hordóra rácsavarom a menetes fedelet, és a tetejére 
homokkövet helyezek. Elkezdjük a forrásmezök betemetését a 
kiásott márgával és homokkal. A nap sugarai áttörik a lombkoronát, 
és megmártóznak a hüs forrás vizében. Elővesszük ebédünket, és 
egy aperitif elfogyasztása után jóízű falatozásba kezdünk. A tűzre 
tett vizes rönkök szorgalmasan pipálják a kék füstöt lefelé, 
megvédve bennünket a szúnyogoktól. Ebéd után jólesik egy üveg 
sör, ami a zsákokból kerül elő. Összepakolom szerszámaimat, és 
Pistával elindulunk a homokbánya felé. Pista a forráshoz vezető útra 
készít lépcsőfokokat, hogy könnyebb legyen a megközelítése. 
Megkérem, hogy a homokbánya fala előtt készítsen rólam egy 
felvételt az arányok szemléltetése végett. Elbúcsúzunk egymástól, 
és elindulok a leendő tanösvény nyomvonalán Mozsgó felé. Szép 
erdörészeken haladok keresztül a Zselic jellemző fái láthatók az út 
mentén. Különösen szépek az öreg bükkök a rajtuk élősködő nagy 
taplókkal. Harkályok repkednek fáról fára keresve a hízott falatokat. 
Kabócák cserregése hallatszik végig, és megunt bőreik 
kapaszkodnak görcsösen a fák kérgein. Szép völgy keresztezi 
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utamat, és rajta átkelve csalánoson verekszem át magam. 
Keresztezem a sárga sáv jelzésű turistautat, és ismét öreg 
bükkösben haladok. Tisztított léniák táblázzák az erdőt, messze 
ellátni rajtuk, széleiken vadlesek nyújtózkodnak. Kimegyek egy nagy 
erdei tisztásra, ahol számtalan szép virág kínálja nektárját a szorgos 
bogaraknak. Előveszem a térképet, mert úgy érzem letértem a jó 
útról. Az irány jó, megyek tovább, és hamarosan egy kis facsoporton 
áthaladva kiérek az erdészeti útra amin reggel a terepjáróval 
haladtunk. A nap erősen süt, megolvad az aszfalt fekete felülete. 
Messze ellátni egy pontról, és látni a Zselic szép lankáit. 
Egerészölyvek köröznek a kedvező légáramot kihasználva egyre 
magasabban. Lépteim szaporázom, hogy minél előbb árnyékos 
részhez kerüljek. Egerek és fürge gyíkok szaladnak előlem be a 
bokrok rejtekébe. A bakancsomról száraz sárpikkelyek hullanak 
vegyülve a faforgácsokkal. Elhaladok a farakások mellett, és hamar 
elérem az erdészeti út sorompóját. Balra fordulok, és elindulok 
Mozsgó felé. Szép a táj, lepkék repkednek körülöttem, az út így 
kellemesebb. Már sejtem a vadászház helyét a dombok mögött, és 
néhány perc múlva meglátom az első házat. Az aszfalt fölött táncol a 
forróság, bakancsom bordái nyomokat hagynak hátra. Meglátom 
kocsimat a vadászház előtt, és már a kutyák csaholását is hallom. 
Kattan a zár, és az átnedvesedett hátizsák landol a csomagtartóban. 
Beindítom a motort, és elindulok Szigetvár felé. A város előtti 
emlékműtől felhívom Ferit, hogy elmondjam a nap eseményeit. 
Szerencsére a központban van, és invitál, hogy menjek be hozzá. 
Alig telik el néhány perc és már az erdészet irodájában üldögélek. 
Feri üdítővel és kávéval kedveskedik nekem. Részletesen 
elmondom a nap eseményeit, és megbeszéljük a további teendőket. 
Búcsúzóul még egyszer megköszöni munkámat, és jó utat kíván. 
Kihajtok az erdészet udvaráról, és elindulok Pécsre.

A mozsgói Szent-kút felújítása.
Reggel fél hétkor kanyarodok be a focipálya melletti Szent-kúthoz. 
Sajgó Ferenc igazgató úr és munkatársai már vártak a kiásott árok 
mellett. Üdvözöltük egymást, és megbeszéljük a feladatokat. A kutat 
át kell alakítani kifolyós rendszerűre. Már hónapokkal előtte 
végeztünk vízhozam mérést, ami bíztató volt. Akkor megbeszéltük, 
hogyan lehetne megcsinálni az átalakítást. A kút már a középkorban 
ismert volt, és gyógyhatást tulajdonítottak neki. Emberek sokasága 
zarándokolt ehhez a kúthoz, hogy betegségeiken segítsen. A 
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falazata téglából és kőből van elkészítve, átmérője egy méter, 
mélysége két méter. Felette szép fülke van kialakítva, ahol régen 
egy Mária szobor volt elhelyezve. Feri az akkori megbeszélésnek 
megfelelően elvégeztette az árok kiásását, és ő kipucolta a kútból a 
bedobált köveket. A kút falazatától egy méter mély árkot ástak a kis 
tó széléig. A kútban tisztán csillog a víz, kis béka rója benne 
szorgalmasan a köröket. Bognár Ferenccel megbeszéljük a kút 
tetejének végleges lefedését, valamint az almáskeresztúri forrás 
táblájának kialakítását. Neki és Ferinek el kell mennie az 
almáskeresztúri forráshoz, mert a kőművessel van találkozójuk. Mi 
nekiállunk a szivornyacsö feltöltésének, és ezzel elkezdjük a vizet 
leszívni a kútról. Rajna Zoltán a kis tó melletti nagyra nőtt füveket 
kezdi kaszálni. Amikor a csizmámat már nem lepi el a víz, akkor 
beállók, és vödörrel gyorsítom a víz kimérését. Újabb kövek és 
tégladarabok kerülnek elő a víz alól. Felkeveredett a víz, és nem 
éppen kamillaillat tölti ki a teret. A vödörbe fele iszap, fele víz kerül 
így emelem a vödröt az árokba és borítom ki. Fischli István a 
gödörbe állva lapátolja tovább a kellemetlen szagú anyagot. 
Derekam nem engedelmeskedik, ezért soványabb segítőm, Pap 
József mászik le a kútba folytatni a munkát. Pistával a focipálya 
mellé a napra visszük a feltekert fekete vízvezeték csövet, hogy a 
nap melegítse fel, úgy könnyebben kiegyenesedik majd. A kút felett 
szép erdő terül el, és tőle balra van egy szép ligetes rész, szép nagy 
fákkal és a focipályával. A szederbokorról csipegetek néhány érett 
gyümölcsöt, és felváltom társamat a kútban. Már közel egy méterrel 
vagyunk lejjebb az indulástól, és látni a betóduló vízfolyást. Körbe 
kövekre épül a falazás, és alóla csorog befelé a friss víz. Kimászok 
és helyet cserélek társammal, aki az aljzatot tisztogatja tovább. 
Erősen süt a nap, bögölyök cirkálnak köröttünk. Nézegetem a kimert 
anyagokat, melyek között látni üvegpalackot, korsótöredéket és 
öntvényeket is. A kőműves serpenyő egyenletesen karcolja a kút 
alját, végre elfogyott a sok évtizede belekerült sok szemét a kútból. 
Józsit kisegítem a gödörből és figyelem a kútba áramló vizet. A 
csorgás vastagságából tíz liternek saccolom a mostani vízhozamot. 
Derekunk sajog, büdösek vagyunk és sárosak, a bögölyök kedvelt 
célpontjai lettünk. Belemászok a gödörbe, és a kút eredeti vízszintje 
alá bontom a falazatot öt centivel. Autózúgást hallok és 
felegyenesedve meglátom Feri autóját, amint éppen előtűnik a 
porból. Feri csodálkozik, amikor meglátja a friss iszapot a kövekkel. 
Azt hitte, hogy ö már a kút aljáig kipucolta a kutat. Elmondjuk, hogy 
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a keményen iszapba ágyazott kövek téveszthették meg a tisztítás 
során. Feri téglát hozat a focipályától, és nekiállnak a talicskába 
maltert keverni a kút felfalazásához. Behelyezzük a napon 
meglágyult csövet az árokba, és én a végét a kút falazatába 
ragasztom vízüveges malterral. Ék formában követem a kút 
falazását figyelve a kötésekre. Más méretű a mostani tégla, ezért 
sokat kell faragni őket, hogy az ívet követni tudjam. Tűz a nap, és 
ketten hajtják a csípős bögölyöket rólam, amíg falazok a gödörben. 
A víz emelkedik, és egymás után hagyja el a téglák fugáit. A falazott 
részen kikenem a falazatot kívül és belül egyaránt. A víz 
emelkedése mintha lelassult volna. Számolgatjuk az időt, hogy a víz 
mikor éri el a kifolyócső végét, és indul meg a folyás. Mellettünk 
nagy kőrakás magasodik, amiből majd a kőfal készül el a tó 
oldalában. Ebből a köböl válogat majd Feri az almáskeresztúri forrás 
falazatának is formás köveket. Már jócskán túlvagyunk a kiszámított 
időn, de a vízszint egyre lassabban araszol a cső szája felé. 
Felváltva lessük a kutat, és végre eléri a cső alsó felét és megindul 
kifelé. A tó felöli végéhez sietünk, és várjuk a cseppeket, melyek 
most megérkeznek és egyre szaporábban hullnak a tóba. Lassan 
csordogál, és még perceknek kell eltelnie, hogy a reális vízhozamot 
adja. Készítek néhány felvételt, és összepakolom szerszámaimat. 
Ferivel még ezután el kell mennünk Lukafára egy hasonló munkát 
elvégezni. Az árok betemetése van még hátra. Elmondom, hogy a 
kút falazata mellé a kiásott agyagos földet döngöljék, és a 
temetéskor locsolják a bedobált földet, úgy jobban tömödik. Feri 
megbízza Zolit a további munka irányításával. Mi felpakolunk a 
terepjáróra, és elbúcsúzunk társainktól. Elöl Feri megy a 
terepjáróval, majd én a városi kis autómmal. Tekintélyes porfelhőt 
kavarva gurulunk a falú felé.

A Lukafai-kút felújítása
A Toyota terepjáróval beérünk Sas rétre, és a tó mellett haladunk 
tovább. A nagy rét szélénél balra fordulunk és az erdészeti úton 
haladunk tovább porfelhőt kavarva. A vadaskert bejáratánál a 
francia kapunál felveszünk egy fiatal erdészt, Frail Gábort, aki segít 
a munkavégzésnél. Ezen az úton régen a zöld sáv turistajelzés 
vezetett Tótvárosra. Jobbról meglátjuk a kimagasló lucfenyőket, 
amelyek a volt falú irányát mutatják. Bekanyarodunk, és a volt falu 
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házainak még megmaradt alapjai mellett haladunk el. Füves 
ösvényen gázolnak utat a terepjáró kerekei. Egy éve jártam itt, akkor 
méteres csalánokon, tüskés bokrokon keresztül rövidnadrágban 
jutottunk el a kúthoz. Feri megáll a kocsival, és innen tíz méterre 
már a kút látható. Lepakoljuk a szerszámokat, és anyagokat, majd 
nekiállunk behordani. Most a kút falazata előtt egy árok van 
mélyítve, azon folyik el a forrás vize. A frissen ásott földben és a 
környéken fehér színű kövek hevernek, ami nem a tájra jellemző. 
Felemelek egy nagyobb darabot, és szememmel megvizsgálom. 
Vastag kvarc vagy kaiéit ér lehet. A környéken mészkőbányát nem 
tudok, ezért arra gondolok, hogy az üveg gyártásához használhatták 
ezt a kvarcot az üveghutában. Hutából a környéken több is található 
volt. Egy darabot elteszek a zsákomba, hogy feltevésemet az otthoni 
elemzéssel igazolhassam. A kút környéke ki van tisztítva a bozóttól 
és az elszáradt ágaktól, ezért jól látszik a téglából készített 
építmény. A kút másfél méter átmérőjű lehet a felső felén a régi 
rozsdás kifolyócsövei. Boltíves teteje teljesen ép, csak egy kis 
szellőzőnyílás van rajta. Az építmény évtizedeken keresztül 
biztosította a kis falu vízellátását. A szellőzőablakon lámpával 
bevilágítva jól látszik a csillogóan tiszta víz és a mélybe eltűnő 
téglasorok. Az évtizedek alatt a vízszint a talajban lejjebb került, és a 
téglák réseit kihasználva kitört a szabadba. A forrás előtt a vadak 
mélyítettek maguknak dagonyákat. A kút fala mellett a márgás 
agyagba ások egy medencét a szivornyacsö számára. Ahogy lejjebb 
ások, a kútból a felesleges víz erősen áramlik kifelé. Betesszük a 
feltöltött szivornyacsövet a felkavart vízbe, és szabaddá tesszük a 
végét. Néhány pillanat után sárgás lé jelenik meg a cső másik 
végénél. Jól látszik a cső végén a szívó hatás, tisztul a víz a 
medencében. A kút vízszintje alá szeretném az új kifolyócsövet 
beépíteni a biztos vízhozam végett. Elkezdem vésni a téglákat, 
amelyek legalább száz éve nem látták a nap sugarait. Peregnek a 
vörös darabok, és átfestik a medence vizét. Egyre nehezebb lépni 
az iszapos mederben, csizmámat csak nagy erővel tudom kitépni a 
sárból. Még néhány centi kell, és belyukadok a kútba. Sajnos a véső 
rövid, valamit ki kell találnom a maradék téglafal áttöréséhez. Az új 
kifolyócső lesz a továbbiakban a vésőm. A csövet faltörő kosnak 
használva ütögetem a már kivésett üregbe, és haladok egyre 
beljebb. Még néhány ütés és átlyukad a fal. Feri lámpával figyeli az 
eseményeket, és szól, hogy lepattant egy darab. Még két ütés, és a 
cső szabadon behatol a sötét hűvös kútba. Kiegyenesítem 
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derekamat, és kis segítséggel kimászok az árokból. A gumicső 
végén beállt az állandó vízhozam, ami tíz liter percenként, és 
tizenegy fokos, a levegő harminc fok árnyékban. Amíg én pihenek, 
addig Feri és Gábor maltert kever a vödörbe. Visszamászok a 
gödörbe, és elveszem az elkészített maltert. Keverek hozzá 
vízüveget, és a csövet bekenem vele, majd a kivésett üreg falára is 
kenek. A csövet lassan forgatva az üregbe helyezem és beállítom. 
Újabb adaggal megerősítem a falazatot, és apró tégladarabokat 
helyezve közé. Gábort megkérem, hogy az egy órája kiásott márgás 
agyagból hordjon nekem, ezzel tömítem el a kút falát. Kiveszem a 
szivornya csövet és lábbal döngölve az agyagot egyre feljebb jutok a 
vízzáró réteggel. A kútban lassan emelkedni kezd a vízszint. Az új 
kifolyócsőről lemosom a maltert, és a csövet is kiöblítem óvatosan. 
Feri kisegít az árokból, arcomról folyik a víz, a pólómon nincs egy 
körömnyi száraz felület sem. A napon a hőmérő negyven fok fölé 
szalad, úgyhogy el is viszem az árnyékra. A fa alá helyezett vizes 
ballonból iszok néhány pohárral, és leülök a kút tetejére. Ferinek 
javaslom, hogy ha építik a kőfalat, akkor a kút és a forrás közé 
döngöljenek márgás agyagot. Most Gábor nézi a víz emelkedését és 
mondja a látottakat. Meg kell várni, amíg a víz elindul ki a csövön, 
mivel nagyon kíváncsiak vagyunk az eredményre. Nézegetjük a 
környék cserjéit és a magasra nőtt fűzfákat. Cinkék ugrálnak a 
vastag somfákon és galagonya ágon. Beszélgetünk az erdészet 
feladatairól és gondjairól. Időnként feláll valamelyikünk és benéz a 
kútba. Két órai várakozás után végre megjelennek az első cseppek 
toccsanva a sárba. Lassan sűrűsödnek a cseppek, és vékony eret 
formálnak. Csillog a hűs víz, megmosom benne kezemet és 
arcomat. A mederbe egy követ helyezek, hogy arra, follyon rá a 
kifolyó víz. Az átmérő miatt még sokáig kell várni, még a végleges 
vízhozam beáll. Megmérem a forrás vízének hőmérsékletét, ami 
most11 C, a levegő 33 C. Összepakoljuk a szerszámokat és 
anyagokat, majd kiszállítjuk a kocsihoz. Készítek felvételeket az 
elvégzett munkáról és a környékről. A víz szépen csorog a fényes 
csövön kifelé, és elindul a patakon lefelé új tájakat felfedezni. Mi 
beülünk a terepjáróba és port kavarva a vadasparkban megállunk a 
kapunál, ahol Gábor a kocsiját hagyta. Mi Ferivel Mozsgó felé 
indulunk, ahol még vízmérést végzünk a Szent-kútnál.

206



A VULKÁNOK TETEJÉN

A Vezúv krátere

Lávafolyam az Etnán

Mecsek Egyesület tagjai Fekete László és Rónaki László
2001.áprilisában a dorogi barlangkutatók vulkántúráján vettek részt. 
Fotók:Láng István és Eszterhás István
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VÍZMINŐSÉG-VÉDELEM A MECSEK 
HEGYSÉGBEN

VASS BÉLA

Földünkön lakó emberiség mindig nagy szerepe volt annak, hogy hol 
található ¡vasra, vagy az emberi élettel kapcsolatos 
hasznosításokhoz alkalmas víz.
Az ember igyekezett tudatosan könnyíteni életével kapcsolatos 
szükséges munkák mennyiségén. így aztán olyan helyeken 
telepedett meg, ahol életéhez szükséges vízmennyiséget a lehető 
legkevesebb munkával tudta beszerezni.
Az ember ilyen irányú munkája napjainkban már oda vezetett, hogy 
a fejlődés bizonyos fokán álló országoknál, így nálunk is, már csak a 
megfelelő helyen beépített csapokat kell kinyitni, és folyik a jó 
minőségű víz. A fejlődésnek ezt a fokát, amíg sikerült elérni addig 
amint azt mondani szokták "sok víz folyt le a Dunán”.
Az ember tehát története során letelepülésre, huzamos ott 
tartózkodásra, azokat a területeket választotta ki, ahol a megfelelő 
minőségű, és mennyiségű víz a rendelkezésre állt.
A későbbiek során, mikor a technika fejlődése lehetővé tette, hogy a 
megfelelő szivattyúk alkalmazásával, a szükséges csővezeték 
hálózat megépítésével nagyobb távolságra is szállítható volt a víz, 
akkor már nem a vízbeszerzö helyek közvetlen közelében telepedett 
le az ember. így sok esetben egyéb szempontok is közrejátszottak 
abban, hogy egy-egy nagyobb emberlakta település hol fejlődött ki. 
így pl.: bányászati lelőhelyeket sok esetben vízszegény vidékeken is 
létrehoztak nagyobb településeket ilyen, pl. Komló.
Az is előfordult, hogy egy település, mely olyan hegyen létesült, ahol 
sokáig rendelkezésre állott megfelelő vízmennyiség, egyéb okok 
miatt annyira felfejlődött, hogy a helyi vizek már nem voltak 
elégségesek, így máshonnét, néha nagyobb távolságból kellett a 
szükséges vizet beszerezni.
A vizek megfelelő beszerzése, szállítása, jó minőségének 
biztosítása pénzbe került, így aztán a víz ma már földünk nagy 
területein árucikk, amiért a fogyasztó vagy a vevő fizet.
A fizetés nagysága az anyagi lehetőségek függvényében változik.
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Vannak kirívó esetek: pl. Szaúd-Arábia ma még egyetlen országa 
földünknek, ahol az ivóvizet tengervízből állítják elő. Ennek a 
beruházásnak a költsége meghaladta az egybillió dollárt.
A víz termelési önköltsége olyan magas, hogy ebben az országban 
egy liter benzin olcsóbb, mint egy liter víz. Vagy például Izrael 
jelenleg tankhajókon szállítja az ivóvizet Törökországból.
A fentiekből láthatjuk, hogy a jó víz értéke egyre magasabb lesz, és 
vannak, akik azt jósolgatják, hogy az ivóvízért, ugyanúgy, mint 
napjainkban az olajért, a jövőben háborúk is lehetnek. Tekintettel 
arra, hogy földünkön már több mint hat milliárd ember lakik és 
évente több tízmillió ember (főként gyermek) hal meg, azért mert 
nem kap megfelelő minőségű vizet. Elképzelhető, hogy ez a sötét 
jóslat idővel valóra válik?
A különböző vízellátási problémák, a növekvő emberlétszám, és 
egyéb okok arra kényszerítik az emberiséget, hogy a még 
rendelkezésre álló édesvíz-készleteket óvja, védje. Nemcsak azért, 
hogy a jelenlegi szükségleteket fedezze, hanem azért is, hogy a jövő 
egyre nagyobb szükségleteit ki lehessen elégíteni gazdaságos 
módon, azaz a lehető és még elviselhető költségekkel.
Az Európai Unió országai a vízbeszerzö helyek védelme érdekében 
védelmi terveket dolgoztak ki, melyek a már használat alatti 
vízbeszerzö helyek mellett a még nem hasznosított, de a későbbiek 
során hasznosításra kerülő vízbeszerzö helyek védelméről is 
gondoskodik. Amint azt tudjuk hazánk csatlakozására rövidesen 
sorkerül, így jelenleg folyamatban van a tagfelvétellel kapcsolatban 
olyan jogszabályok kiadása melyek az Európai Unióban már 
érvényben lévő, és folyamatos körülményeket biztosítják bizonyos 
helyzetekben.
így került sorra hazánkban a 123/1997 (VII.18) számú kormány
rendelet kiadása, mely a vizek megfelelő védelmét hivatott 
biztosítani az uniós tagországokhoz hasonlón. A jogszabály előírja, 
hogy minden már hasznosított ill. a későbbiekben hasznosítható 
vízbeszerző hely védelmi tervét el kell készíteni.
A védelmi tervekre vonatkozóan általános szabályokat is előír, 
amelyek segítik a terv készítését. Ebben a jogszabályban külön 
fejezet foglalkozik a karsztvizekkel. Hiszen az ivóvíz minőségi 
rangsorában ez a vízfajta az első helyet foglalja el.
Az emberi test kerek 60%-a víz, de ez a víz nem kizárólag H2O, 
hiszen a vizek mindig tartalmaznak oldott sókat, amelyre 
szervezetünknek a zavarmentes működéshez szüksége van. Az 
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ivóvíz minőségi elbírálásában azt is figyelembe veszik, hogy az ilyen 
elbírálás alapján foglalja el a karsztvíz az előkelő első helyet.

A Mecsek hegység karsztvizei

Előre kell bocsátanom, hogy kétféle karsztvizet ismerünk. Az ún. 
„magas karsztvíz" mely, általában hegységekben található és rövid 
földalatti út után forrás formájában a felszínre jön. A „mély 
karsztvíz”, mely a föld alá kerülve ott hosszú utat tesz meg, 
rendszerint felmelegszik és rengeteg ásványi anyagot old ki a 
kőzetekből.
A fö különbség tehát a vizek korában van (vízkornak nevezzük azt 
az időt, amit a víz a föld alatt eltölt). A mély karsztvizek sok időt 
eltöltenek a felszín alatt (pl.: Harkányi termálvíz 25e éves), míg a 
magas karsztvizek kevés ideig vannak a felszín alatt (maximum pár 
évig).
A Mecsek hegységben annak nyugati részén zömében magas 
karsztvizek találhatók, melyek egy részét ma is ivóvíz ellátási 
célokra hasznosítják. A magas karsztvizek általában földalatti 
vízfolyások, melyeknek van egy felszíni vízgyűjtő területük. Az erre 
hulló csapadék jut el a föld alatti vízvezeték-járatokba (ez a barlang), 
és a vízgyűjtő területek szélein fakadó forrásokban jut a felszínre.
A felszíni vízgyűjtő területeket kell általában védeni mindenféle 
szennyezéstől, fertőzéstől, hiszen az itt lévő nem megfelelő anyagok 
a vízzel a föld alá jutnak, és rontják a források vízminőségét.
A Mecsek hegységben az alábbi forrásokhoz tartozó vízgyűjtőket 
kell védeni.
Forrás neve:

Vízfő forrás Orfű
Mészégető forrás Orfű
Nagy Paplika Abaliget
Kis Paplika Abaliget
Mélyvölgyi Komló
Melegmányi Komló
Kőlyuki Komló
Tettye-forrás Pécs

Az egyes forrásokhoz tartozó vízgyűjtők határai nagyvonalakban az 
alábbiak:
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A Vízfö-forrás vízgyűjtője a Lapis-Remeteréti út első nagy 
balkanyarjától tart a Remeterétig, majd innen fel a Vörös-hegyig, 
onnan a Szuadó völgy Bagoly-forrásig, majd az országút orfűi 
elágazásáig, innen a Vízfö-forrásig, majd a Lóri vadászháztól a 
Lapis - Remete útig.
A Mészégető-forrás vízgyűjtője az orfűi elágazástól az Abaligeti út 
menti kulcsosházig, majd a Rácz-tanya teljes területe, az abaligeti út 
mente addig, amíg az út egy nagy balkanyarral nyugatra fordul, 
majd onnan a Mészégető forrásig húzott nagyjából egyenes vonal a 
határ.
A Nagy Paplika-forrás és a Kis Paplika-forrás közös vízgyűjtő határa 
az abaligeti út mentén csatlakozik a Mészégető-forrás határához, 
majd a Nyáras völgy felső felső szakasza a határ a volt IV-es 
üzemig, onnét az un, Vásáros út az orfűi útelágazásig.
Melegmány, Mélyvölgy, Kölyuk karsztforrások vízgyűjtöhatáraít 
célszerű közösen meghúzni.
Nyugaton a határ a Lapis-Árpádtetö út, majd a Déli oldalon is ezt 
nevezhetjük határvonalnak a Kozári vadászházig. Onnét a Kölyuki 
forrásig tart a határvonal, majd a Zsidó völgy egészen a „Vízmű 
nyelőig" onnét a Lapis-Remete réti út feléig, itt csatlakozik az orfűi 
Vízfö forrás és a pécsi Tettye-forrás vízgyűjtőkhöz.
A Tettye forrás vízgyűjtője (jelenleg ez a legpontosabban 
meghatározott vízgyűjtő terület) a Tettye-forrás-Magaslati u., a 
Mecseki Camping-től az Erdész út egész vonala egészen a Remete 
rétig, onnét a Lapis - Remeteréti út, és a nyugatra fordulva 
csatlakozik az orfűi Vízfö-forrás, majd a Kölyuk-forrás vízgyűjtőhöz, 
aztán Lapistetö-Árpádtetöi út egészen a volt „1” számú útig, majd 
dél-keletre fordulva Kantavár- Kisrét- Vidámpark- Havihegyi kereszt, 
Tettye forrás képezi a határvonalat.
A fenti meghatározások nem a legpontosabbak, de arra elegendők, 
hogy a mecseki kirándulóknak útmutatóul szolgáljanak.
Az egyes vízgyűjtő területeken belül a szennyezési veszély 
szempontjából a jogszabály megkülönböztet:

- Belső véd-területet
- Külső véd-területet
- „A” hidrológiai véd-területet
- „B” hidrológiai véd-területet
- „C” hidrológiai véd-területet
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í\7. egyes véd-területi fokozatok esetében a jogszabályok röviden az 
alábbi védő előírásokat határozzák meg:
Belső véd-terület:
A területet a vízkitermelőnek ki kell sajátítani. Be kell keríteni. Csak 
meghatározott személyek léphetnek be. A területen tilos minden 
olyan tevékenység, mely nem függ össze a víztermeléssel.
Külső véd-terület:
Beépítés vonatkozásában tilos: új lakó- és üdülőkörzet kialakítása, 
lakóépület építése abban az esetben, amennyiben nincsen 
szennyvíz-csatornahálózat, szennyvíztisztító telep, szennyvíz
szikkasztó és hulladéklerakó építése, temető, gépkocsi-parkoló, és 
javító létesítése, ásványolaj és termékeinek előállítása, tárolása 
mérgező és radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása. 
Mezőgazdasági tevékenység vonatkozásában tilos: állattartó telep, 
komposztáló telep létesítése, híg trágya kijuttatása termőföldre, 
növényvédő permetezés, szerves- és műtrágya raktározása, 
tárolása, dögkutak létesítése, haltenyésztés, etetés.
„A" hidrológiai véd-terület:
Beépítés vonatkozásában tilos: új lakó és üdülőövezet kialakítása, 
hulladéklerakó, szennyvíz, mérgező és radioaktív anyagok 
előállítása, feldolgozása, tárolása.
Mezőgazdasági tevékenység vonatkozásában tilos: híg trágya 
kijuttatása termőföldre, dögkutak létesítése.
„B" hidrológiai véd-területet:
Beépítés vonatkozásában tilos: mérgező és radioaktív anyagok 
előállítása, feldolgozása, tárolása, veszélyes hulladéklerakó 
létesítése, ipari szennyvíz szikkasztása, mezőgazdasági 
vonatkozásban tilos hígtrágya ürítése.
„C” hidrológiai véd-területet
A korlátozások nincsenek konkrétan jogszabályban meghatározva, 
de nem lehetnek szigorúbbak, mint a ”B” területre előírtak. A 
jogszabály erősen veszélyeztetett, azaz fertőzésre, szennyezésre 
érzékeny területeknek mondja azokat a karsztos területeket, ahol 
karsztosodott kőzet (Mecsek esetében zömében triász korú mészkő) 
felett nincsen 10 méternél nagyobb talajtakaró. A mecseki karsztok 
esetében a karsztosodott kőzet felett általában csak 1-2 m 
talajtakaró van.
Milyen módszerekkel, mérésekkel állapítják meg a véd-területek 
határait?
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Sok mérési és vizsgálati módszer létezik, én azonban csak azokat 
említem, melyek nyomaival a Mecseket járók találkozhatnak. A véd- 
terület határokat általában festéssel (vízfestéssel) tisztázzák.
Ez úgy történik, hogy a területen lévő víznyelőkbe, töbrökbe, 
dolinákba festett vizet vezetnek be, és azokban a forrásokban, 
melyekbe a feltevések szerint a festett víz kifolyhat, figyelik azok 
vízét, illetve vízmintákat vesznek megfelelő időközökben. A használt 
festék mindenféle szerves anyagra ártalmatlan festék, mely nagy 
hígításban (40 millimól) is látható, és még nagyobb hígításban 
laborvizsgálatokban kimutatható. Általában minél lassabban jelenik 
meg a festék a forrásban, annál kevésbé veszélyes a kérdéses 
területre. Sajnos, a jogszabály nem veszi figyelembe azt, hogy kis, 
közepes vagy nagy vizek esetében a vizek sebessége, így a festék 
lefutási ideje is megváltozik. Árvizek esetében a sebesség a 
kisvizekhez viszonyítva akár tízszeresére is nőhet. Persze, ahogy a 
szakemberek mondják minden esetre, jó jogszabály nem létezik. 
Tehát, ha valaki a jelen vagy jövő időben olyan forrást látogat a 
Mecsekben, melynek vize zöld vagy zöldessárga, nem kell tőle félni 
az a víz színe ellenére iható, hiszen a konzervgyárak ugyanezeket a 
festékeket használják.
A már megállapított vízgyűjtőn a karsztvízszint tisztázására annak 
helyileg meghatározott vízminőségének folyamatos mérésére figyelő 
kutak létesülnek. Ezekben a karsztvízszinteket állandóan mérik, 
időnként vízmintákat vesznek, és laborokban megvizsgálják annak 
minőségét. Ezeket a figyelő kutakat megfelelő feliratokkal kell ellátni, 
melyek azt is jelzik, melyik forrással kapcsolatos a figyelőkút.
A véd-területek meghatározása jelenleg folyik. A szükséges 
pénzeket központi keretekből (költségvetés) kapja az illetékes 
Vízügyi Igazgatóság. A tervek készítésébe a vizet használó és így 
annak hasznosításában érdekelt vállalat (rendszerint Vízmű V.) is 
részt vesz és köteles az eddigi méréseit, megállapításait 
rendelkezésre bocsájtni. Ezek a munkák költségesek, időigényesek 
(A Nyugati Mecsek karsztforrásai esetében több százmillió Ft.), de 
elöre-láthatólag a csatlakozás várható idejére zömében elkészülnek. 
Aki tudja, segítse ezt a munkát, és védje a védterületek 
szennyeződésmentes tisztaságát!
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II. DÉL DUNÁNTÚLI 
REGIONÁLIS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ 

2002. JÚLIUS 25-28., 
PAKS-CSERESZNYÉSPUSZTA

JAKAB ÉVA

Előzmények
Szakosztályunk életében rendhagyó programot rendezhettünk idén 
nyáron azáltal, hogy tavaly az I. (bár akkor még sorszámot nem 
viselő) zselickisfaludi Dél-Dunántúli Regionális Természetbarát 
Találkozó finisében Dománszky Zoltán, a Tolna megyei 
Természetbarát Szövetség elnöke bejelentette, elvállalta, hogy a 
Tolna megyeiek Pakson szívesen megrendezik a hasonló 
rendezvényt. Egyesek úgy emlékeznek, volt egy (ezek szerint 
„nulladik”) találkozó Majlátpusztán is, de az nem találkozó volt, 
hanem regionális kirándulás.
A sorszám végül mindegy, a lényeg az, hogy a találkozó 
szervezésekor, az előkészületek során alapvetően kettő célt tűztünk 
magunk és a találkozó elé: a három megyéből sok embert 
megmozgatni, idecsábítani és megismertetni velük (az általunk nem 
csak lokálpatriótaként kedvelt) Dél-Mezöföld természeti és épített 
szépségeit.
Ennek érdekében kidolgoztuk a stratégiát: Paks közvetlen környékét 
szeretnénk megmutatni,a Duna és az Atomerőmű kihagyhatatlan és 
a szállás semmiképpen ne a városban legyen, a program pedig 
minél színesebb, érdekesebb és gyalogtúrásokhoz igazodóan 
kellően aktív legyen.
Ezen fontos apróságok eldöntése után további feladattá vált, hogy a 
találkozó időpontját minél hamarabb megismerjék a potencionális 
résztvevők, azaz az elfoglalt turisták és beiktathassák nyári 
programjukba. Erre kevés megfelelőbb alkalom kínálkozott volna, 
mint a régiós Papuk-túra májusban. Mindenkinek osztottunk 
„Csalogatót”, s ezzel mi magunk is kellőképpen ráhangolódtunk a 
szervezésre. Ettől az időponttól már életünk fő meghatározója a 
találkozó lehető legtökéletesebb összeállítása lett.
S hogy végül hogyan sikerült?
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Elöljáróban álljon itt a főszervező, az Atomerőmű SE Természetjáró 
Szakosztályának szakosztályvezetője, Jakab Albert megállapítása: 
„A találkozó -szerintem- elérte legfontosabb célját. Sikerült lépéseket 
tenni annak az egyébként hosszú távú célnak az érdekében, hogy 
megismertessük és természetjárói szemmel elismertessük a Dél- 
Mezőföldet.”
A találkozó helyszínéről
Paks a Dél-Mezöföld (vagy Tolnai Mezőföld) egyik kisvárosa. 
Kedvező stratégiai fekvése miatt már az ókorban, sőt már az 
őskorban is éltek itt emberek. Előbbiről a Sánchegyen található, de 
még feltárásra váró római kori, Lussonium nevű erődítmény 
tanúskodik, az utóbbit pedig a bronzkori leletek bizonyítják.
A város történelméből érdemes még megemlíteni a Rákóczi- 
szabadságharc idején itt zajló harcokat Vak Bottyán vezetésével 
(XVIII. század eleje). Szándékosan nem kerültek említésre a 
mohácsi csata után megjelent törökök, mert többek között káros 
jelenlétüknek tulajdonítják a tölgyfák tömeges vesztét (adóztatás, 
salétrom készítése, lőporos hordók, csónakok pótlása és javítása).
A németek nagyarányú betelepítése után Paks 1730-ban mezőváros 
lett.
Az utóbbi idők fontos eseménye pedig az Atomerőmű 1982- 
esbeindítása.
A környék természeti látnivalói közül kiemelkedő a 60 méter magas 
löszfal, a bölcskei tátorjános, az imsósi erdő, az Ürge-mező 
homokpusztai legelője, a cseresznyési láprét (a túraversenyek két 
legfontosabb helyszíne), a Vörösmalmi-völgy. A hosszú túra érintette 
a németkéri Látó-hegyet és a bikácsi Ökör-hegyet. Mindkettő 
szigorúan védett terület a homoki árvalányhaj és más védett 
növények jelenléte miatt, valamint a pusztagyepek megőrzése 
céljából. A számos szép virág közül a teljesség igénye nélkül: apró 
nőszirom, agárkosbor, kornistárnics, fehér májvirág, gyíkpohár.
A város látnivalói közül azokat emeljük ki, amelyeket a városnézés 
során érintettek az erőmű-látogatás alternatív programján 
résztvevők: a szebb napokat látott Erzsébet Szálló és a Deák-ház, a 
múzeum épülete, a Bezerédj Iskolának helyet adó Kornis kastély, a 
Deák utca házai, a zeneiskola egyik épülete, a Pongrácz-ház és a 
volt posta kistornyos épülete. A Rókus utcán a Rókus kápolna és a 
Prelátus gyönyörű, ez utóbbit a Dunától is érdemes megnézni. 
Remek Dunapartunk van gesztenyesorral.
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A Kossuth Lajos utca és Anna utca közötti területen sajátos óvárosi 
hangulat uralkodik több szép épülettel, templomokkal. A lakótelepen 
a Makovecz Imre által tervezett Szentlélek templomot és 
sportcsarnokot érdemes megnézni, és kellemes a hangulata a sakk
emlékművet is birtokló művelődési ház körüli parknak, ahol (a 
„visszatérni érdemes” szólás bizonyítékul) időközben, a találkozót 
követően egy szép atommagos szökőkút is készült.
Az események
„A hétvégén, pontosabban csütörtöktől vasárnapig tartott a II Dél- 
Dunántúli Regionális Természetbarát Találkozó, melynek ezúttal a 
Paksi ASE volt a házigazdája. Saját műfajában a rendezvény még 
csak második volt, de a hasonló találkozókat ismerve a harmadik 
évezred legjobban szervezett, leghangulatosabb, leginkább 
programokban gazdag eseménye.
A jelenlévő kb. 120 fős csapat minden korosztályt képviselt, a 
szervezők azonban egy percre sem engedték ki a kezdeményezést 
a kezükből, mindenkinek tudtak elfoglaltságot ajánlani és nem is 
akármilyet!”
Az idézet Hevesi Zoltántól, Somogy megyei túratársunktól 
származik. Nekünk szervezőknek persze roppant jól esett a tömör 
hír, és hogy itt a beszámolóban figyelemfelhívó szerepet kapott.
A programok végül valóban jól sikerültek. A jelentkezéskor mindenki 
a hajókirándulásra és az atomerőmű látogatásra szeretett volna 
bejutni, a későn ébredők szó szerint lemaradtak e programokról.
A pénteki két exkluzív programot csütörtökön már számos 
események előzték meg. Mostantól maradjuk is az események 
kronologikus ismertetésénél.
Csütörtök
Az érkezés, regisztrálás során a résztvevők egy kezdő csomagot 
kaptak, mellyel kellően ráhangolódhattak a helyszínre. A paksi 
Tourinform Irodától és az Atomerőmű látogató központjától kaptunk 
színes leírásokat környékünkről. A találkozó emblémáját viselő 
vászon táskában volt sok olvasnivaló, ürgés fémjelvény, és nem 
csak a gyerekek kedvence lett a woopy (magyarul: kék-sárga 
kiscsibe), és a szintén eröműves színekben pompázó jojó.
Mondhatnánk, a hangulat már a Dél-Mezöföldet bemutató előadásra 
is kialakult, amelyen Schurk László, a Duna-Dráva Nemzeti Park 
munkatársa diavetítéssel kísérve mutatta be a legfontosabb tudni- és 
látnivalókat. Figyelni mindenképpen érdemes volt, mert az előadást 
követően kiplakátoltuk a szellemi vetélkedő első kérdéssorát. A fal 
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előtt a rákövetkező napokban mindig sokan álltak, töprengtek a 
szervezők nem kis örömére.
Még egy egyszerű szalonnasütést is sikerült a tűzoltók jelenlétének 
színesítenie, no meg a tábortűz nem is volt kicsi, és volt dalolás, 
sétálás a közeli egyutcás Cseresznyés-pusztára. Az utolsókat alig 
lehetett ágyba küldeni, pedig másnap korán kellett kelni.

Péntek
A legjobban várt programok a dunai hajókirándulás és az 
atomerőmű-látogatás volt. Olyan jelentkező is akadt, aki el sem jött, 
mivel nem fért fel e különleges programok listájára.
A hajó végül -annak ellenére, hogy minden résztvevőt 
felkönyörögtünk a kapitánynál-, nem süllyedt el. Érdekes volt 
körülnézni a Dunáról városunkra, majd az erőműre, és végig a zöld 
partra. Megtekinthettük a Szekszárdnál épülő majdan a Duná-hidat, 
majd egy rövid nyújtózkodás erejéig gyalogosan körbejártuk a Sió
zsilipet, hogy onnan visszafordulva hajózzunk be Paksra. A jelenlévő 
gyerekeknek bizonyára élmény volt még a kapitányi-kormányos 
kabin meglátogatása, ahol „részt vehettek” a hajó irányításában.
Az erőmű látogatására már nem volt módja annak, aki nem előre 
jelentkezett előre, vagy objektív okok miatt, vagy mert kiskorú volt. 
Őket (egy mintegy 20 fős csapatot) egy rendkívüli városnézéssel 
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igyekeztünk kárpótolni. Először is „felrosszalkodtunk” a Paksi 
Halászcsárda melletti löszfalra, hogy fentröl lenyűgöző kilátásban 
legyen részünk: a túlpart buja-puha zöldsége, valamennyi paksi 
templomtorony, a nekik feleselő erőműkémények, a két Duna
kanyar. Aztán az óvárosban néztünk szét. Bár előzetesen nem is 
voltunk biztosak a múzeum iránti érdeklődésben, végül a 
helytörténeti rész, a kőtár és a modern képtár is sikert aratott. A 
fáradtság miatt a fagyizás után néhányan már kihagyták a Gárdonyi
kilátó megtekintését, és a Duna-parti gesztenyesoron várták a 
csapat „hegymászó” részét.
A csapat nagyobbik része eközben Magyarország egyetlen 
atomerőművét tekintette meg a szakmai vezetők mindenre kiterjedő 
magyarázata mellett. Megismerhették az erőmű felépítését és 
működési elvét. Betekinthettek egy működő reaktorra, az egésznek 
az „alapjára”, bejutottak a gépházba, ahol a turbinák és generátorok 
forognak és termelik a villamos energiát, bekukucskáltak egy 
vezénylő terembe, ahonnan az egész folyamatot irányítják. Közben 
rengeteg kérdés fogalmazódott meg, melyekre a szakmai vezetők 
szinte nem győztek válaszolni. Azt gondolom, és a visszajelzések is 
ezt igazolják, hogy az atomerőmű minden résztvevő számára 
felejthetetlen élményt adott.
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A délutánra kettévált csapat estére a tábor területén találkozott 
ismét, ahol a finom vacsorát felszolgálták. Kellett is a kalória, hiszen 
sötétedés után éjszakai túra és éjszakai túraverseny várta a 
bátrabbakat. Az éjszakai túra egy 8-9 km-es kör túra megtételét 
jelentette, ahol az éjszakai erdő-mező rejtelmeit lehetett felfedezni. 
Zseblámpákkal felszerelkezve népes csapat vágott neki a távnak. 
Meglepetést is biztosítottunk a résztvevőknek. Féltávnál csokival 
próbáltuk pótolni az addig elveszett kalóriákat. A célban pedig forró 
tea, és forralt bor várta a fáradt társaságot, amitől úgy felélénkült a 
csapat, hogy a korai takarodó ezen az estén is késett. Néhányan 
azért is maradtak, hogy szurkolhassanak a még pályán lévő azon 
versenyzőknek, akik az Ürge Kupa éjszakai tájékozódási 
túraversenyen vettek részt. Hat csapat összesen 20 fővel vállalkozott 
arra, hogy a látszólag könnyű, szinte teljesen sík, ám 
tájékozódásilag talán éppen ezért nehezebb terepen megkeressék a 
szervezők által elrejtett bójákat. Szerencsére a nagy sötétségben 
nem veszett el senki, elöbb-utóbb minden versenyző megkerült. A 
versenyt végül a Katica-tanya Zöldpont csapata nyerte, akik már 
nem számítanak kezdőnek a műfajban, de tudunk olyan csapatról is, 
akik éppen itt kóstoltak bele a versenyzésbe, és azóta a 
túraversenyek rendszeres látogatóinak számítanak. A tévesztések 
elemzése, megbeszélése után már jócskán a szombatban jártunk, 
mire mindenki aludni tért.
Szombat
Reggel az éjszakai verseny eredményhirdetésével kezdtünk, ahol 
igyekeztünk minden résztvevő csapatot megjutalmazni, az első 
helyezett csapat pedig átvehette a megérdemelt kupát. Ezt követően 
a társaság három részre szakadt.
Néhányan a jó időt kihasználva a strandolás mellett döntöttek. Ök a 
találkozó jelvényével ingyen juthattak be a paksi strandra, ahol az 
előző nap fáradalmait kiáztathatták lábaikból.
Egy másik csoport rövidebb kiránduláson vehetett részt, ami a 
táborhelyről indult és elsősorban a Cseresznyési láprét mellett és a 
paksi Ürgemezön kialakított tanösvény bejárását tűzte ki célul. A 
tanösvény mentén elhelyezett bemutató táblák segítségével 
reméltük bemutatni a táj értékeit, szépségeit és a más évszakokban 
előforduló látnivalóit. A kirándulóknak a Paks szélén lévő kiskocsma 
szolgáltatta a felüdülést, ahol a tulajdonos 11 éves mosómacija 
külön látványosságként jelent meg.
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Itt a csapat egy része visszafordult a tábor felé, míg a másik része a 
strandolókhoz csatlakozott.
A legnagyobb csapatot a hosszú túra résztvevői alkották. Mintegy 60 
fő vállalkozott arra, hogy vezetésünkkel megtegyék a tervezett 22 
km-es távot. A túra útvonala Cseresznyés - németkéri Látó-hegy - 
Kistó - Bikácsi Ökörhegy - Györköny volt, mely útvonal nagyrészt a 
majdani Dél-Mezőföldi piros jelzéssel esik egybe. Ez az útvonal 
felfűzi a környék természeti látnivalóit, érinti a védett területeket, 
ugyanakkor majdnem végig hangulatos erdők között vezet. Többen 
szinte meglepődve mondták utunk során, hogy nem gondolták volna, 
hogy ezen a vidéken is ilyen szép túrákat lehet csinálni, egyáltalán, 
hogy van hová túrázni, kirándulni. Többek közt ezek a visszajelzések 
voltak azok, amelyek alapján éreztük azt, hogy megérte 
szerveznünk.

Ám ne szaladjunk előre az értékeléssel, még bő egy nap hátra volt, a 
fáradt csapat is délutánra Györkönybe, a sváb kistelepülésre 
érkezett. Az alternatív programokon résztvevők buszokkal szintén 
befutottak. Az érdeklődök „étvágygerjesztőnek” megtekinthették még 
a faluházat, majd nekiláthattunk a tájjellegű vacsorának, melyet a 
híres „kémény nélküli pincefalu” egyik présházában szolgáltak fel.
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A grízzel készült töltött káposzta talán többek képzeletbeli 
receptgyűjteményébe bekerült. Ahogy a többi étkezésnél is, ezen az 
estén is gondoskodtunk a vegetáriánus konyha híveiről 
gombapörkölt formájában. A vacsorát követően szabadtéri zenével 
hangulatossá varázsolt, éjfélig tartó turistabálon biztosíthatta 
mindenki a másnapi izomlázat, ha a gyaloglástól nem alakult volna ki 
amúgy is. (Vagy talán éppen a tánc lazította ki az izmokat?) Az 
éjszaka folyamán még némi izgalmat okozott a Somogy-megyei 
szövetség elnökének rosszulléte, ám az orvosi ügyelet szerencsére 
segített.
Vasárnap
A záró napra még mindig maradt „puskaporunk”. Igyekeztünk úgy 
megoldani, hogy az ne csak az elutazás napja legyen. Ezen a napon 
az előző napi fáradalmak miatt kicsit késett az ébresztő, de ezért 
senki sem reklamált. Tizenöten döntöttek úgy, hogy nekivágnak az 
ÁRVAlányhaj Kupa egyéni túraversenynek, akiknek immár nappali 
világosság mellett, de önállóan kellett eligazodni a terepen, 
megkeresni a kihelyezett bójákat, megoldani a tájékozódási 
feladatokat. A szoros versenyt Miklós Ákos kaposvári résztvevő 
nyerte, így ezt a kupát is Somogy megye vitte el.
Miközben a verseny zajlott, a többiek gyönyörű diákban 
gyönyörködhettek. Farkas Sándor amatőr botanikus -egyébként az 
erőmű dolgozója-, neve a szakmában is elismert. Szakmai 
elhivatottsága mellett szeret fotózni is, és többek közt a Paks- 
környéki védett és nem védett növényekről gyönyörű diaképekkel 
rendelkezik. „Szájtátva” bámultuk azokat a csodálatos képeket, 
melyeket levetített, a részletes és hozzáértő szakmai bemutatás, az 
egyes növényekről pedig felejthetetlenné varázsolta ezt a programot 
is.
A legkisebbek legnagyobb örömére előállt egy lovashintó is, amelyen 
nem fárasztó gyaloglással, hanem kényelmesen ülve, a 
szerencsésebbeknek a hajtó mellett esetleg az irányításba is 
besegítve, lehetett eljutni a Cseresznyés túlsó végére és vissza. No 
és a pacik etetése.
A délelőtti programokat követően még közösen elfogyasztottuk az 
ebédet. Ebéd után kihirdettük a délelőtti túraverseny eredményét, és 
megjutalmaztuk az összesített elméleti verseny helyezett résztvevőit.
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Ez az elméleti verseny a három nap során, naponta változó 
kérdéssorokkal lehetőséget adott az esetleges üresjáratok 
kitöltésére, hasznossá tételére. Az eredményhirdetéseket követően 
Jakab Albert, a már idézett szavakkal bezárta a találkozót, és 
megkezdődött a táborbontás.
Úgy gondoljuk, hogy megtettük az első lépést abba az irányba, hogy 
Dél-Mezöföld bekerülhessen a turista köztudatba. Sok látnivalóról, 
mint például a tátorjánról (a roppant jól sikerült diavetítésen kívül) 
csak mesélni tudtunk, mert igazán tavasz végén kell meglátogatni 
ezt a vidéket. Akkor mutatja legszebb oldalát, ám a résztvevőknek 
talán így is felejthetetlen élményt nyújtottunk. Tudjuk, itt nem 
pihenhetünk meg, a munka java most kezdődik. Szeretnénk 
kialakítani ezen a vidéken egy turista úthálózatot, és ezt követően 
szeretnénk a tájegységről egy turista térképet is kiadni. Ennek 
segítségével a találkozó résztvevői majdan visszatérhetnek, illetve 
akik a találkozóról lemaradtak, önállóan is felfedezhetik maguknak 
Dél-Mezöföld természeti értékeit.
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KONDI GYULA

FELHŐK FÖLÖTT A NAP

Korán keltem, még sötét volt.
Rohantam a buszhoz, de késő volt.
Jött a másik, elértem, 
így a Hal térre időben odaértem

Jött is nem soká egy ezüst Suzuki,
Benne utazott Erzsike és Klári
Zsákom bedobtam sietve,
S már repültünk is Bicsérdre.

Sötét van még, Gyuri a Kapuban vár, 
Vele együtt kiscsapatunk teljes már. 
Megérkeztünk Kaposvárra,
Az időnkből telik még egy kávéra.

Somogyiak a házigazdák,
A kirándulásunkat is ők prezentálják. 
Üdvözöljük a sok ismerőst mind,
Buszunk indul, senkit nem hagyunk kint.

Szalad az út, a kilométer fogy,
Elhagytuk Budát, Esztergomot.
Szép városok ezek, történelmük nagy, 
Ismerjük őket, az ablakon nézünk ki csak.

Első utunk a Pilisbe Dömösön át vezet, 
Maradnak páran, de a többség túrázni megy 
Az idő borús, csepereg is immár,
De a Rám szakadék láncát csörgetjük mindjárt.

Míg lent a patak vize szalad,
Felettünk az égből bőségesen szakad. 
Egyre feljebb halad kis csapatunk,
Nincs visszaút, csak előre haladunk.
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Túránk végére visszatérünk buszunkhoz, 
De előbb a hideg ellen egy söntéspulthoz.
A fáradság nagy úr, erőt vesz itt rajtunk, 
De menni kell, soká nem maradunk.

Buszunk kapaszkodik a Visegrádi hegységbe, 
Egyre feljebb a szálláshelyünk közelébe.
BM üdülő, ahol most megállunk, 
Annak turistaházában lesz a szállásunk.

Szép az üdülő, hová vezetőnk hozott, 
A teljes felszereltség nagy örömöt okozott.
Vacsora, uszoda, szauna, esti séta, 
Majd bowlingozás a mesterek tornája.

Kellemes fáradsággal dőlünk ágynak, 
De ami ez után jött, nem kívánom másnak.
Mély álmomból ver fel a nagy zaj, 
Földrengés tán, vagy mi ez a nagy zsivaj.

Osztálytalálkozó az, mit itt szerveztek, 
Születésnapra most, nagy bulit rendeztek.
Hajnal felé elcsendesül minden,
Tudok már én is aludni idebenn.

Hűvös a reggel, a köd is szitál, 
Sárgulnak a levelek, kabát is el kell már.
Sétára indul a csapat, kék jelzésen haladva, 
Aki lemarad, köd a nyomát betakarja

Egyre több a turista,
Dobogókő felé menet, 
Természetjárók napja van ma
Mit itt rendeznek meg.

Látnivaló akad bőven,
Mi áhítattal csodáljuk őket,
Majd elindulunk egy kis sétára,
A hegy északi lejtőjének.
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A pára még nem szállt fel,
De a látvány így Is felemel.
Fölérve ismét a tetőre,
Elénk tárul Dunának kanyargó völgye.

Menet közben sűrűn fényképeztem, 
Be is telt gyorsan a tekercsem.
Barátok a bajból kisegítettek,
Megörökítettem így, mit nagy emberek tettek.

Megszólal a harang,
Tizenkettőt üt az óra,
Fölöttünk az égnek kékje,
S a napnak szikrázó sugara

Turistatalálkozó van itt,
Országos ünnepség,
Beszédet mondanak, énekelnek,
Nagy itt a békesség.

Természetjárók napját ünnepeljük itt, 
Emlékérmeket osztanak nagyot és kicsit. 
Gyuri meg én kapunk is belőle,
Munkánk eredményének elismerésére

Állófogadásra invitálnak majd minket, 
Ünnepelni tovább sikereinket.
Ám dolgozunk, s lobbizunk itt is serényen, 
Szűkebb hazánk Baranya érdekében.

Délutánra fordult már a napnak járása, 
Kis csapatunk ismét az erdőt járja.
A reggeli ködös úton haladunk végig,
De a köd, fátylával nem takarja el szépségit.

A természet lenyűgöz most is minket, 
Különös a szépsége e vidéknek.
A tetőn állok, s ámulva figyelem,
Dunának csillogását, hegyek közt odalenn.
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A mozgás körülöttem egyre nagyobb, 
Csoportok érkeznek, kicsik-nagyok. 
Letekintvén ök is a korlát mögül, 
A látvány mellett, minden más eltörpül.

Az üdülőben a vacsora vár,
Utána uszoda, szauna, felüdülést kínál. 
Pattog már a tábortűz is a sötétben, 
Énekünk száll a távoli messzeségben.

Csillagok fénye hidegen ragyog, 
Álmomból ráznak fel a jóbarátok.
Mennyük túrázni, az éjszaka oly csodálatos, 
Felettünk kereken a telihold ragyog

Kilátóhoz ismét visszatérünk, 
Ezüstös fény ragyog most felettünk.
Erdő mélyét most fel nem keressük, 
Hosszú árnyak gazdáit meg nem lessük.

A természet él, nem alszik,
Neszek zaja jobbra-balra hallik. 
Távolban a Duna ezüstre festett vize, 
Partján a lámpasor gyöngyfüzér fénye.

A természet él, nem alszik,
Neszek zaja jobbra-balra hallik. 
Távolban a Duna ezüstre festett vize, 
Partján a lámpasor gyöngyfüzér fénye.

A látvány oly békés és mesebeli, 
Társaimat ez nyomban megihleti.
Faragják a rímet egymáshoz illesztik, 
Míg a mélyből egy bögés nem hallik.

Bikák verik fel az éjszaka csendjét, 
A szarvasoké most e környék.
Belátjuk e tényt mi is szépen, 
És sétálunk a szállásunkra serényen.
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El is meséljük mind ezt a klubban, 
Kik halják, Irigykednek magukban.
Egy sör mellett beszélgetünk erröl-arról, 
Összegezve a napnak vidám dolgairól.

Esőben indultunk másnap haza, 
Túránkat az idő így elmosta.
Helyette volt élményünk másban, 
A Pál-völgyi barlang világában.

Sokat lent nem időzhettünk, 
Másik csoport topogott mögöttünk.
A barlang kiépítettsége egyedüli,
Kezd az Unióhoz közelíteni

Hazafelé betértünk egy ebédre, 
Majd megérkeztünk Kaposvár főterére.
Hivatalos utunk itt ért végett,
Köszönet barátaink vendégszeretetének.

Átnyergeltünk ismét a Suzukiba, 
Mely repített minket már otthonunkba.
Szép volt mindenkinek e pár nap, 
Megismertük e szegletét is hazánknak.

Ez a vers a Magyar Természetbarát Szövetség 2002. Szeptember 
21.-én Dobogókőn megtartott ünnepség, és az ott töltött pár nap 
emlékére készült.
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NEM TÚL SZERENCSÉS PÜNKÖSDI TÚRA

LAKATOSNÉ NOVOTNY SAROLTA

A pünkösdi három napot túrázásra szoktuk használni. A Gerecse 
kéktúra szakaszát tűztük ki célul. Nem akarunk sátrat cipelni, inkább 
beutazunk minden este Budapestre, és Sanyinál alszunk.
Szárligetről indultunk, 3 km után Nagyegyháza szélén kell tovább 
menni. Sanyi javaslata: menjünk be sörözni a Vidám Pelikánba, 1 
km, zárva van, csődbe ment, vissza. Felfelé indultunk. Az első 
elágazásnál 5 perc jelzéskeresés. Tovább szép úton felfelé. Egy rét 
közepén jöttünk rá, hogy rossz felé megyünk. Hol volt az utolsó 
jelzés? Kb. 2 km vissza, egy benőtt, csalános, kis ösvényt nem 
vettünk észre. Most már jó úton haladtunk felfelé a Somlyó-hegyre. 
Hosszú emelkedő közepén megálltunk pihenni. Lovas horda 
érkezett fentről, az első ló előttünk megfarolt, mi szélsebesen 
ugrottunk az útról a bokrok közé. Nemsokára felértünk a 
kulcsosházhoz. Ebédeltünk, pihenni akartunk, de két aranylábú ifjú 
kifocizott bennünket. Tovább indultunk. A szénégetőknél jobbra 
kanyarodtunk az erdei úton. Jelzés nem volt. Sanyi örült ennek, nem 
kellett figyelni. Kb. 3 km után derült ki, hogy a szénégetők nem ott 
voltak, ahol a 89-es térképen. Egy rét szélén a férfiak hosszabb 
tanakodás után megtalálták a térképen, hol is lehetünk. Ezt egy arra 
autózó rendörjárőr is megerősítette. (A móri bankrablókat keresték, 
minket nem gyanúsítottak.) Fél óra múlva beértünk Tarjánba (nem 
Salgó). Nem ide akartunk jönni, de ha már itt vagyunk, sörözzünk a 
Sörkertben. Pihenés után elindultunk, de a térkép szeretett volna 
tovább maradni. A falu széléről mentem vissza érte. Másfél óra 
problémamentes gyaloglás után megérkeztünk Koldusszállásra. 
Bélyegzőpárna hiányában Koppány elrágta a golyóstollát, tele 
tintáztuk a kéktúra füzetet, de a felirat így sem látszik. Később kékre 
festette a körülötte lévő füvet a köpetével. 10 perc alatt elértük a 
buszmegállót, újabb 10 perc után kiderült, hogy a busz csak egy óra 
múlva jön. Elindultunk Tatabányára gyalog. A szélső házaknál 
kerestük a felsögallai vasútállomást. Borzalmasan lepusztult 
cigánytelepen mászkáltunk elég sokáig. Sanyi szerint régi a térkép. 
Megváltozott a müút helye, ez tévesztette meg. Végre megtaláltuk 
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az állomást, de innen nem járnak személyvonatok. Tovább 
megyünk.
Egy helyi járatú autóbuszt majdnem elértünk, de az orrunk előtt 
csukta be az ajtót. A következő sokára jött. Hát elég messze volt a 
főpályaudvar, már 8 óra elmúlt mire odaértünk. Egy óra múlva ment 
a vonat, legalább iszunk egy sört. Két kocsmában már nem 
szolgáltak ki, záróra. Végre találtunk egyet. Fél 11-re érkeztünk meg 
Sanyihoz, éhesen, fáradtan (több mint 30 km-t mentünk). Sanyi már 
nem készített vacsorát, lefeküdtünk.
Másnap korán keltünk, és rohantunk ki az újpesti vasúti megállóhoz. 
Kicsit gyanús volt, mert senki sem várta a vonatot. Menetrend nem 
volt kitéve. Hát, több mint egy órát vártunk. Mire Dorogra értünk, 
természetesen a kinézett autóbusz már elment. Minden tájékoztató 
módszeresen le volt tépve. Sanyi javaslata, menjünk el a következő 
megállóig, talán ott találunk menetrendet. Elgyalogoltunk odáig, elég 
messze volt, a város szélén. Ott csak félig volt letépve. Egy óra 
múlva ment a következő busz Tatára. Vajon merre megy, a Duna 
parton, vagy a hegyek között?

Párbeszéd az autóvezetővel:

Kérek jegyet Nagysápra. 
Nem megy arra az autóbusz. 
Akkor Nyergesújfaluba.
Magának mindegy, hogy hová megy? 
Igen, csak el innen.

Kiszállás után 3 km-t az országúton, majd végre erdőbe érve 
Péliföldszentkeresztre gyalogoltunk. A fára kiakasztott kéktúra 
bélyegzőről le volt tépve a gumi. Bementem a kolostorba, hogy 
kérjek pecsétet. Ekkor ért bennünket az első kellemes meglepetés: 
meghívtak ebédelni. Finom zöldséglevest, és szafttal leöntött tésztát 
kaptunk. Nagyon jól esett, nem kellett fizetni sem érte. Pihenés után 
tovább gyalogoltunk, késő este értünk túránk végére.
Problémáink ellenére nagyon élveztük a túrát, gyönyörű erdőkben 
jártunk.
Legfeljebb azt a tanulságot vontuk le, jobb lett volna sátrat vinni, 
akkor nem kellett volna annyit utazni. (Vagy pontosabban kiírni a 
menetrendet.)
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A BONYHÁDI RÉGI
PERCZEL KÚRIA TÖRTÉNETI ÉS BOTANIKAI 

ÉRDEKESSÉGEI

SOLYMÁR IMRE,
TÓTH ISTVÁN ZSOLT, CHLEBOVICS MIKLÓS

t 1947 09.22.- 1997 07.10.

Solymár Imre emlékére 
ajánlják a szerzőtársak 
a természetszeretőknek

Bonyhádon a Perczel Mór utca 46. számú ház telkéhez tartozik 
mindaz, ami a régi Perczel kastély kertjéből megmaradt. Mintegy 
másfél évtizede természetvédelmi terület. Értékeit rendszerezetten 
nem vette még számba senki. Talán ez az oka, hogy a parkokról, 
arborétumokról megjelent újabb kiadványok is hallgatnak róla, s 
maguk a bonyhádiak sem tudják, hogy a terület védett.
A történelmi mulasztást pótolandó, néhány lokálpatrióta arra 
szövetkezett, hogy közös munkával számba vegye a terület értékeit, 
s felhívja rá az illetékesek figyelmét.
A család, a kastély és a park rövid története
A Perczelek történelmi szerepe ismert, azt azonban kevesen tudják, 
hogy eredetileg német nemesek voltak, s nemesi levelük 1582-ben 
Bécsben, illetve 1593-ban Prágában kelt. Magyarország török 
uralom alóli felszabadulásakor jelentős érdekeket szereztek. Ahogy 
később Perczel Mór megírja őseiről: „ Perczel János és Dénes, Hans 
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und Dyeniz Pertzl élelmezési főbiztosok ama német császári hadak 
egyikében, melyek Magyarország lenyügözésével, kizsákmá
nyolásával és a magyar faj megtizedelésével foglalkoztak.”
A családból elsőként Perczel József került Bonyhádra, aki 1743-ban 
megvette Gyulai Gaál Sándorral közösen báró Schilson Ágostonnak 
Tolna és Baranyában fekvő minden birtokát: a fél Bonyhádot, 
Hidegkút falu felét, Cikó és Majos falvakat, továbbá öt egész pusztát 
és három puszta felét. Néhány év múlva újabb falvakat, pusztákat, 
malmokat szereztek, ezúttal a KliegI családtól.
A Kliegliek azonban továbbra is Bonyhád másik felének birtokosai 
maradtak. így alakult ki az a megosztottság, hogy a belterület egyes 
része, a jobbágy-porták, s maguk a jobbágyok is - választó vonalak 
által meghatározva -vagy a Klieglekhez, vagy a Perczelekhez 
tartoztak.
Bonyhádi /Perczel/ József Bonyhádon lakott. 1765. október 4-én kelt 
végrendelete bonyhádi lakóházának belső megosztását is pontosan 
megszabta örököseinek a békesség miatt. Ez valószínűleg az 
udvarban lévő régi épület.
A mai kúria a műemléki vizsgálatok szerint valamikor az 1780-as 
években épült, s a XIX. század elején átépítették. Ebben az utcai 
szakaszon lévő épületben született Perczel Mór 1811-ben, s az 
előbb említett udvari öreg épületben töltötte utolsó évtizedeit.
A park létesítése tehát a 18. század végére tehető. Éppen Perczel 
Mór az, akinek 16 éves korában készült kis „emlékirata” említi a 
kertet: „.. Messey Gusztáv, kinek atyja kapitány volt nálunk, de 
francia volt és anyám féltestvérét bírja, volt rendesen játszótársunk. 
Ekkor ismertem meg Döry Catit, kivel is sokat mulattunk bonyhádi 
kertünkben, úgy Mankovics Lottival és Poldival. Catiba szinte 
szerelmes is lettem. Gyönyörű visszaemlékezés ez 
gyermekkoromra” írja 16 /!/ évesen. 1870-ben, amikor az idézett 
iratokat ifjúkori perének anyagából visszakapja, további részleteket is 
megmagyaráz. Apját egy káplár és egy közvitéz valamelyik 
ütközetben kivágta az ellenség gyűrűjéből. Ezért hálából magához 
vette őket, öregségükre nála ellesznek. Perczel Mór írja:....három
négy esztendős koromban Dörnyei katona, aki rám és Miklós 
öcsémre, mint egy dajka gondot viselt, katonásdi játékra taníta.” 
Később is előszeretettel játszanak katonáséit. Radeczky tábornagy 
vendégségbe érkező fiaival is. Ilyenkor, úgymond jobbágyaink 
gyermekei képzették katonásdi játékainkban hadunk zömét."-írja.
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E kertben, parkban tehát a későbbi 1848/49-es tábornok és az 
ezredes Miklós gyermekként ott rohamozott, kardozott, s vezényelte 
a gyermek „csapatokat".
Nem sokat tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a kert ritkább fafajokkal 
akkor kezdett gyarapodni, amikor a Perczel család politikai szerepe 
megnőtt. Ez pedig a reformkor. Nem véletlenül írja Mészöly Győző, 
hogy „ a kastélyparkok a célszerűség mellett művészi alkotások, 
létrehozásuknak egyik fő oka a reprezentáció”
A család más és más tagjai előbb a reformkori küzdelmekben, majd 
1848/49-ben, ismét mások, mint pecsovics megyefönökök tűntek ki. 
A kiegyezés után a hazatérő Perczel Mór csakhamar visszavonul a 
közszerepléstől, Perczel Miklós viszont 1868-tól Baranya és Pécs 
főispánja, 1887-ben Pécs országgyűlési képviselője lesz. Két 
jelentős név még e századból: az 1819-ben született Perczel Béla, a 
kúria elnöke, majd igazságügyi miniszter. Fia az 1848-ban született 
Perczel Dezső politikai pályája csúcsán belügyminiszter.
A család felfelé ívelése ellenére nem mondhatjuk olyan tehetősnek 
őket, mint mondjuk a Zichyeket, Apponyiakat. A bonyhádi kert is 
szerényebb, mint a lengyeli, a tabódszerdahelyi, stb. Jól látható ez 
Bonyhád 1860-as kataszteri térképlapján. Akkor még nem vették 
meg azt a területet, melyen ma a bíróság és a Bacsó Béla utca jobb 
oldali házsora van.
A kert vége azonban már akkor is a mai Jókai utca vonaláig 
húzódott. Egy dűlöút a mai Attila utca meghosszabbításában tart 
nyugatnak. Egyik oldalán a kert, másik oldalán a szántóföldek 
Hidasig!
A park a mellékelt fotó tanúsága szerint- két, stílusában eltérő 
részből állott. A főbejárat előtt az udvar közepén pihenő, talán 
hatalmas gesztenyefa. Körülötte két kifli formájú liget. Ezen túl 
torkolatszerűen tárul a park keleti szegélye, jobbra és balra tartó kis 
oldalutakkal. Ám alig hogy a torkolatba érünk, megkezdődik a park 
egyhangúbb része négy téglalap alakú tömbre tagoltan.

A park legnagyobb kiterjedése idején
A következő három emberöltő alatt a park térszerkezetét 
átalakították a régi, romantikus részhez igazítva.
A kert ekkor délen a Bacsó Béla utca, nyugaton a Jókai utca 
vonaláig ért. Nyugatról, északról és keletről erős téglafallal kerítették, 
mely stílusosan illett a környezethez. Arra a helyre, ahol ma a 
bíróság épülete áll, fenyvest ültettek. Az utcai szakaszra magas 

233



téglakerítés került, benne homokkő keretben romantikus vasajtóval. 
Nem közlekedtek rajta, befonta a lián.
Ugyanilyen stílusban kezdődött a másik kerítés a mai Bacsó és Jókai 
utcák szögleténél. Itt két ajtó is volt hasonló módon. A teleknek ebbe 
a szegletébe került a „diófás”, közöttük egy óriás példánnyal. A Jókai 
utcai kerítés tizenöt-húsz méter után alacsonyabb szintre állt vissza, 
majd a kert északnyugati szögleténél ismét magasabbra falazták, 
benne kétszárnyú kerti nagykapuval.
Egyébként az alacsony szakasz sem volt könnyen megközelíthető, 
mert külső oldalán árkosították. Valamennyi falat 70-80 centiméter 
hosszú, egy darabból égetett, záró téglasor fedte, élével felfelé.
Azon a szakaszon, amelyre a kisajátítás után a Jókai utcai házak 
kerültek, füves sávokkal elválasztott, szépen művelt, 
zöldségkertészetet, virágkertészetet üzemeltetett. Az északról védett 
hatalmas téglafal napsütötte tövében ritka virágokat nevelt és 
japánkertet telepített az akkori kertész. Ha innen dél felé pillantottunk 
a rendezett konyhakerten túl a diófásra láttunk. Keletről viszont 
szabályos „erdöszélet” alkotott a park változatos szegélynövényeivel. 
Későbbi építésű lehetett a fás-ligetes rész északnyugati szögletében 
egy szoba méretű üvegház. Ez azonban az ötvenes évek elején már 
romokban állott. Érdemes még megemlíteni az északi fal mentén a 
szilvást, almáskertet, mely a régi kastélyig terjedt.
A park akkori úthálózatát jól mutatja a következő vázrajz:
Az úthálózatot úgy formálták, hogy más-más jellegű részeken 
vezessen keresztül. Egészen egyszerű megoldásokkal is éltek: 
mogyoróbokor soron átvezető út, vadrózsás, stb. Külön érdekesség 
volt a délnek kikanyarodó út mentén az a kisebb liget, melyben 
romantikus homokkő ülőkékre talált a sétáló. Ha tovább haladt, 
szabályos erdei tisztásra bukkant. A nagy hársak köré bokrokat 
telepítettek, s egy kis szakaszon kijutva az „erdöszélen" találta 
magát az ember. Szemben éppen a vén diófával.
Az 1960-as évek elejéig a Jókai utcában még csak három ház volt, 
azon túl kukoricás. E házak egyikét, Polgár József nyugdíjas 
cipögyári főkönyvelőét sűrűn befutotta a repkény. /A Perczel kastély 
udvari részét is repkény borította./ A vándormadár-rajok előszere
tettel pihentek meg a park fáin. Az egyik télen például, csonttollú 
madarak nagy tömege érkezett, s a Polgár-féle ház repkényére 
jöttek élelemért. Ami a park madárvilágát illeti: az 1950-60-as 
években még csalogány is fészkelt a parkban
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Nem volt ritka a harkály, a kakukk sem. Szürkületkor a felső 
erdészéiig csapongtak a kastély padlásáról szállongó denevérek.
A városfejlődés hamarább megindult, mintsem a park értékeit, 
továbbfejleszthetőségét hozzáértő emberek méltányolták volna. A 
telek oldalából kisajátított részek az értékesebb parkrészeket nem, 
vagy csak kisebb mértékben csonkították. Megbontották viszont a 
kertnek azt a hangulatát, harmóniáját, melyet felvázolni törekedtünk. 
A megmaradt rész az eredetinek mintegy 40 %-a, azonban a 
kertvégek, garázsok, a déli napfényt elfogó bérházak közé 
zsúfolódik. Mindezeket a változásokat azonban mint 
megváltoztathatatlan tényt kell regisztrálnunk. Annak kell örülnünk, 
hogy mindezek ellenére sok régi értékes egyed szemet gyönyör- 
ködtetően ma is ott sorakozik.

A természetvédelmi terület elhelyezkedése, adatai
A park és épületegyüttes 1975. január 22-én a Tolna megyei Tanács 
Végrehajtó Bizottságának 42.105/1975. számú határozata védetté 
nyilvánította.
A terület Bonyhád város belterületén a Perczel Mór utca 44. szám 
alatt található. A ház, udvar és gazdasági épület 1737/a hrsz, a kert 
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pedig 1737/b. hrsz. A terület nagysága összesen 1,4738 ha. A védett 
terület jellegében elsősorban növénytani.
A védetté nyilvánító határozat száma: 25/1975.
A törzskönyvi szám: 16/8/55/75.
A védetté nyilvánítás célja a park fái további fennmaradásának 
biztosítása.
A terület használója és kezelője a bonyhádi középiskolai 
leányotthon.
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A park növényzete, főbb jellemzők

1. Közönséges lucfenyő Picea abies
Észak és Közép-Európa hegyvidékén fordul elő. Hazánk nyugati 
szélén őshonos fa.
2. Tiszafa Taxus baccata
Európában, Észak-Afrikában fordul elő. Lassan nő, fája igen 
kemény.
3. Szürke luc / ezüstfenyő/ Picea pungens
USÁ-ban fordul elő, /Colorado és Utah államok/. Kékesezüstös 
színezete miatt kedvelt fenyő féle.
4. Erdei fenyő Pinus sylvestris
Európától az Amur mentéig megtalálható. Magányos állásban szép 
hatalmas fává fejlődik.
5. Nehézszagú boróka Juniperus sabina
Európában magas hegységekben fordul elő,Ázsiában a Bajkál tóig 
megtalálható
6. Keleti tuja Thuja orientalis
Kínában, Japánban Mandzsúriában fordul elő. Kertekben gyakran 
ültetett örökzöld.
7. Korai juhar Acer platanoides
Európa és Kaukázus a hazája. Gyakori utcai sorfa.
8. Hegyi juhar Acer pseudoplatanus
Közép-Európa hegyvidékén előfordul. Kertészek a különböző 
levélszínű változatait ültetik.
9. Vadgesztenye Aesculus hippocastanum
Bulgária, Görögország, Albánia az öshona. Régóta kedvelt utcai 
sorfa, de a levegőszennyezést nem bírja.
10. NyírBetula pendula
Európától Szibériáig megtalálható. A fehér törzse nagyon dekoratív.
11. Papíreperfa Broussonetia papyrifera
Kínában és Japánban honosodott meg. Régen kedveltebb volt a 
parkokban, ma hanyagolják.
12. Kocsányos tölgy Quercus robur
Európa, Észak-Afrika, Kisázsia a hazája. Hazánkban előforduló 
fafajok közül a leghosszabb kort éri meg.
13. Közönséges gyertyán Carpinus betulus
Európától Ázsiáig megtalálható. Gyertyános tölgyek gyakori fája.
14. Szivarfa Catalpa bignonioides
USA déli része, Virginia az őshazája.
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15. Madárcseresznye Cerasus avium
Európa szerte honos. Középhegységi erdők ébenfája. Termését a 
madarak szeretik.
16. Csörgőfa Koelreuteria paniculata
Észak-Kínában és Koreában található meg. Gyakori parkfa és 
útmenti fa városokban.
17. Liliomfa Magnólia liliiflora
A legszebb tavasszal nyíló bokor.
18. Eperfa Morus alba
Kínában található meg. A selyemhernyó tenyésztés miatt ültették 
hazánkban az utak mellé.
19. Könséges vadszőlő Parthenocissus quinquefolia 
Észak-Amerika keleti részén terjedt el. Sziklák és falak befuttatására 
ültetett kúszócserje.
20. Japán vadszőlő Parthenocissus tricuspidata
Japán az őshazája. Házfalak befuttatására ültetett kúszócserje.
21. Japán akác Sophora japonica
Kína és Korea az őshazája. Gyakori parkfa. Apró virágai nagy, kúpos 
bugágba tömörülnek.
22. Magyar ezüsthárs Tilia tomentosa
Délkelet-Európától Kisázsiáig megtalálható. Virágai illatosak és 
kellemesek.
23. Nagylevelű hárs Tilia plathyphyllos
Közép- és Dél-Európa a hazája. Virágaiból gyógytea készül.
24. Virágos kőris Fraximus ornus
Mediterrániumban, Közép-Európában a meleg, déli kitettségü 
domboldalakon fordul elő
25. Vénic szil Ulmus laevis
Közép- és Délkelet-Európában, Kaukázusban gyakran előfordul.
26. Magyar kőris Fraxinus angustifólia subsp. pannonica 
Dél-Európában és Kisázsiában fordul elő. A vékony könnyed levelei 
miatt nagyon mutatós fa.
27. Platán Platanus acerifolia
Hibrid növény, széles körben ültetik Európában a legszárazabb déli, 
és a leghidegebb északi területek kibételével
28. Kaukázusi jegenyefenyő Abies nordmanniana
Kaukázusban fordul elő. A legszebb alakú fenyők közé tartozik.
29. Húspiros virágú vadgesztenye Aesculus x carnea
Hibrid. A virágzásban feltűnő, piros virágaiért nagyon dekoratív fa.
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30. Szürke nyár Populus canescens
Közép-Európától Közép-Ázsiáig megtalálható. Természetes úton 
létrejövő kereszteződés. Fehér nyár és rezgönyár hibridje.
31. Fehér akác Robinia pseudoacacia
USA középső és keleti részén honos. Európába a XVIII. sz.-ban 
hozták be, mint díszfát, és hazánkba a XVIII sz. második felében 
Tessedik Sámuel homokfásítási kísérleteiben kezdte ültetni.
Birs Cydonia oblonga
Ázsiai eredetű, főleg délen honosodott meg. Gyümölcséért 
termesztik, de könnyen elvadulhat.
Egybibés galagonya Crataegus monogyna
Európa a hazája. Hazánkban gyakori. A termését a madarak nagyon 
szeretik.
Fekete bodza Sambucus nigra
Európa, Kaukázus, Kisázsia és Szibéria éghajlatait kedvelik. 
Termését a madarak nagyon szeretik.
Japán birs Chaenomeles japonica
Japán az őshazája. Régóta kedvelt díszcserje.
Keskenylevelü ezüstfa Elaeagnus angustifolia
A Mediterránomtól Közép-Ázsiáig megtalálható. Homokfásításra 
használt cserje.
Kökényszilva Prunus domestica subsp.insititia
Kultúrfaj. Gyakran előfordul és meghonosodik.
Közönséges aranyfa Forsythia suspensa
Kína a hazája. Szép, lombfakadás előtt nyíló, sárga virágú cserje.
Közönséges gyöngyvessző Spiraea x vonhouttei
Hibrid. A szép fehér virágaiért nagyon kedvelt bokor.
Közönséges jezsámen Philadelphus coronarius
Itáliától a Kaukázusig megtalálható. Kedvelt, illatos virágú cserje.
Közönséges mandula Amygdalus communis
Kultúrfaj. Kedvelt csonthéjas gyümölcs.
Közönséges mogyoró Corylus avellana
Európa a hazája. Erdöszéleken, hegyi patakok mellett előforduló 
cserje.
Közönséges orgona Syringa vulgáris
Délkelet-Európa a hazája. Az illatos lila virágáért kedvelik.
Mezei juhar Acer campestre
Európa és Kisázsia az öshona. Mezőkön éppúgy előfordul, mint 
erdőkben elegyfaként.
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Mezei szil. Ulmus minor
Közép- és Dél-Európa területén honos. Gyakori cserje erdőszélen 
és mezőkön.
Nyári orgona Buddleia davidii
Kína az őshazája. Lila virágai orgonához hasonlítanak.
Puszpáng
Pompás dió Juglans regia
Délkelet-Európától Kínáig gyakran előfordul. Csonthéjas 
gyümölcséért termesztett fa.
Puszpáng Buxus sempervirens
Dél-Európa, Észak-Afrika, Kisázsia az őshazája. Régen kedvelt 
növény volt, a nyírást jól tűri.
Tamariska Tamarix tetrandra
Délkelet-Európában és Keleten fordul elő. Kedvelt sövénycserje.
Tövises lepényfa Gleditsia triacanthos
Észak-Amerika az öshona. Hatalmas tövisű fa.
Veres berkenye Sorbus aucuparia
Európától Szibériáig megtalálható. Újabban kedvelt utcai fa.
Veresgyűrű som Cornus sanguinea
Európa a hazája. Erdeinkben gyakori cserjefaj.
Zöld juhar Acer negundo
Észak-Amerika Keleti- és Középső részén található. A múlt század 
végén betelepített fa, azóta teljesen meghonosodott.

A felsorolás a harmincegy jelentősebb fán és bokron felül a parkban 
található még említésre méltó botanikai értékeket is tartalmazza.
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CSOKONAY SÁNDOR EMLÉKTÚRA
2002.március 16

BAUMANN JÓZSEF

Az autóbusz kanyarogva halad egyre feljebb az emelkedőn és a 
Mecsek gerinceiből és völgyeiből láthatunk egy kis ízelítőt. Remete
rétet elhagyva a töbrökkel tűzdelt út szélén a Mecsek Egyesület 
barlangászai öltözködnek gumiruhákba. Mi is hamarosan az Órfű- 
Abaligeti elágazáshoz érünk, ahol leszállunk az autóbuszról. 
Tizenkilencen indulunk el a Gubacsos-forráshoz. A régi fahíd 
teljesen tönkrement, ezért a ház felöl közelítjük meg. A turistaháznál 
megemlékezünk Csokonay Sanyi bácsiról, aki a mecseki források 
nagy szerelmese volt. Sok forrást épített és rendszeresen 
karbantartotta őket. Természetszeretete mindenki számára 
követendő példa lehet. Tizenkilenc éve, hogy elhunyt, ami nagy 
veszteség mindannyiunknak.
A Gubacsos-forrás sajnos romos állapotban van, évek óta a törődés 
csírái sem látszanak a környéken. Az egész környék tele van 
mindenféle szemétteI és a csodálatos tavaszi virágok pironkodva 
hajtják le fejeiket a látványtól. A környéket a sok szeméttől öt fő egy 
napi munkával széppé tehetné. Elhagyva a házat haladunk felfelé az 
emelkedőn, ahol csodálatos virágok szegélyezik utunkat. Előveszem 
a bekészített szemetes zsákokat a hátizsákból, és az eldobált 
szemetet elkezdjük összegyűjteni. A Nagy-tó tetőre érve eláll az 
eső, és viszonylag messze ellátni a zselici lankákig. Szépek a 
távolban látható hegygerincek és völgyek vonulatai. Elindulunk lefelé 
a Békás-tó irányába, és nézegetjük a mély töbröket. A madarak 
trilláznak a fák ágain, és egyre több vándormadár hangját lehet 
felismerni közöttük. Lassan, bámészkodva haladunk felfelé a kis 
emelkedőn a Vásáros út felé. A szúrós és lónyelvü csodabogyók 
virítanak vörös színben ágaik végén. Felérve a turistaútra kis 
pihenőt tartunk, hogy a feleslegessé vált ruhaneműk a zsákok 
mélyébe kerüljenek. Keresztezzük a turistautat, és haladunk egyre 
beljebb a Körtvélyes-völgy felé. Gyűlnek a zsákokba az 
erdömunkások állttal eldobált olajos flakonok, konzerves dobozok, 
műanyag flakonok, nagyméretű műanyagzsák-darabok. Lassan 
ereszkedünk lefele a medvehagymával terített szőnyegen. A patak 
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mellett haladunk felfelé a következő forráshoz és megcsodáljuk a 
sok konya vicsorgó érdekes virágzatát. Néhol a galambvirág is 
kidugja fehér szirmait a medvehagymák közül. Elérjük a Bögrés- 
kutat, ami a patak túloldalán van, és át kell mászni egy öreg bükkfa 
gyökereit használva lépcsőnek. A múltkori forrástisztítás nyomai 
még látszanak a meder két oldalán, ahol sáros levelek hevernek. 
Parányi unkák másznak a sáros oldalba, és védelmet keresnek a 
levelek alatt. Többen kihasználják a pihenőt és elkezdenek falatozni. 
Javaslom a fiatalabbaknak, hogy a szendvicsekhez egyenek néhány 
medvehagyma levelet vagy egy kis madársóskát. Jólesik a finom 
forrásvíz az evés után. Felpakolunk és elindulunk felfelé a meredek 
oldalban a volt Petöc-akna felé. A kapaszkodó felénél megállunk, és 
egy zsákba öntjük az eddig összegyűlt szemetet, mert nehéz így 
vinni. Bekötjük a zsák száját, vágok egy rúdnak való ágat, és arra 
rögzítjük a terebélyes csomagot. Két ember így viszonylag 
kényelmesen tud vele haladni. A volt bánya területét rekultiválták, és 
termőfölddel betakarták, de sajnos az erdőben és a peremrészeknél 
még sok nem odavaló dolog található. Sok kommunális szemét kerül 
ide és létrejön egy illegális szemétdomb. A piros sáv jelzésű 
turistaúton haladunk a Pipás-forrás felé. Hagymaillat száll felfelé, 
keveredve a kellemes tavaszi levegővel. A forráshoz közeledve már 
hallani a víz csobogását a medencében. Bőségesen jön a 
gyöngyöző, tiszta forrásvíz ki a csövön. A vízhozama 6 liter 
percenként, hőfoka 10 fok, a levegő 18 fok. Megkóstoljuk a vizet, és 
elindulunk fel a turistaútra. Fekete harkály röppen át felettünk, és 
eltűnik az öreg bükkfák között. A fennmaradt csapat jókedvűen 
fogad bennünket, és már indulunk is tovább a völgy másik oldalán 
visszafelé, hogy madártávlatból is lássuk a szép forrást. 
Megcsodáljuk a nagyra nőtt májvirágokat a fiatal erdőben, amin 
éppen toronyiránt áthaladunk, és kiérünk a Szuadó-gerincre. Újabb 
szemetes zsák kerül a hordozó rúdra, és így haladunk lefelé a 
Szuadó-völgy felé. Erdészeti munkákat végeznek a tetőn így több 
olajos flakon, és egyéb szemét kerül a még nyitott szájú zsákokba. 
Lent a völgyben a barlangászok fedett szállásánál állunk meg egy 
hosszabb pihenőre. A Baglyas-forrást és a Bagoly-forrást éppen a 
cserkészek szorgos munkával hozzák rendbe. Szépen kipucolták a 
forrásokat, a források kőfalát megerősítették, az elfolyókat kövekkel 
kirakták, a patakon való átkelést kis "tahiddal" tették komfortosabbá. 
Szeptember óta van együttműködési szerződés a Mecsek Egyesület 
és a VI. Cserkészkerület között. Közösen munkálkodunk a Mecsek 
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természeti értékeinek védelmében. Lassan mindenki kipiheni magát 
és elindulunk a Szuadó és a Laci-forrás felé^A patakon ügyesen 
átkelünk és befordulunk a forrásokhoz. Bőségesen adják a finom 
vizet, ami csillog a szép napsütésben. A Laci-forrás fölé fából két 
védőgátat kellene készíteni, ami a forrás előterébe zúduló 
iszapréteget visszafogná. A kis tavat akkor érdemes lenne 
kitisztítani, hogy régi szépségében kápráztassa el az erre túrázókat. 
Visszafele ismét elhaladunk a Szuadó-forrás mellett, és 
megcsodáljuk a zöld mohába kapaszkodó vízcseppeket. A volt 
villanypásztor mellett két kidobott savas akkumulátor hever, feljebb a 
tartó doboza rozsdásodik, és temérdek vörös szalag, ami a 
kerítésekre volt kötve. Elértük a Mihály-remete-forrást, ahol ismét 
szorgos kezek munkáját látjuk. A cserkészek egy kis duzzasztógátat 
készítettek a forrás védelmében. Két csoportra válik a társaság, 
mert a Tixi-forráshoz a nagy szemetes zsákokkal nem lehet innen 
feljutni. Megbeszéljük, hogy a Blokkháznál találkozunk, és ezek után 
elindul mindenki az általa választott úton. Öreg bükkfák között 
vízmosásokon mászunk keresztül, és érjük el a Tixi-forrást A 
tüzrakóban izzó parazsak hívják fel magukra a figyelmet. Sehol egy 
teremtett lélek, aki a tűzre felügyelne. A jelek alapján több órát töltött 
itt néhány ember, akik a tüzet gyújtották. Az erdőben nagyon nagy 
felelőtlenség tüzet őrizetlenül hagyni. A forrás a tűzrakótól tíz 
méterre csörgedezik. Vizet töltünk a kulacsokba, és az izzó parázsra 
öntjük, majd vékonyan földdel betakarjuk a gőzölgő hasábokat. A 
forrás felett egy hatalmas bükkfa magasodik, amelynek belső 
szerkezete már teljesen elhalt, kiették a korhadékot a rovarok, őket 
pedig a madarak vésték ki rejtekükből. Az Árpádtetői Erdészet 
igazgatója megígérte, hogy kivágatja a veszélyessé vált 
famatuzsálemet, és a Mihály remete-forrásnál a medret is 
kimélyítteti. Felvesszük a hátizsákokat és a kis szemetes zsákokba 
dobáljuk a talált üvegeket és flakonokat. Meredeken haladunk felfele 
a Blokkház irányába.
A csoport másik fele már régen felért, és összeszedték a temérdek 
sok szemetet a ház körül. Mivel ennyi szemét elszállítását nem 
tudjuk most megoldani, ezért felkupacoljuk egy szélvédett helyre, és 
jelentjük majd az erdészet felé.
A ház mögötti úton elindulunk a Négy barát-forrás felé. A 
vörösfenyök frissen kibújt, üde, zöld tüskéi tarkítják az erdőt. Az 
avart pettyegetett tüdöfü színes virágai teszik hangulatossá kék és 
lila virágaival. A forráshoz érve lepakoltuk a zsákokat és a 
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szeméthordók is pihentethetik kezeiket. A zsákokat, a tüskék kissé 
megszaggatták, de reméljük Éger-völgyig kibírják terhüket. 
Mindenkinek tetszik a felújított forrás, és többen vizével csillapítják 
szomjukat. Valakik a mederhez köveket hordtak, és szépen 
összerakva átjárót képeztek ki. A szemétszállító rudakat most új 
jelentkezők markolják meg, és elindulunk lefelé a völgybe a régi 
turistaúton. A szűk völgyben permi vörös homokkövek között 
haladunk, és elérjük a Farkas-forrást. Vízhozamot és hőmérsékletet 
mérünk ami sokban megegyezik a többi forrásoknál mért adatokkal. 
Elindulunk, és innen hamarosan az Éger-völgyi parkerdőbe érünk, 
ahol az új Fecske - forrást és a Delelő kutat nézzük meg. Kellemes 
az idő, sok kiránduló van az asztaloknál és padoknál. A tó sajnos le 
van engedve, mivel a zsiliprendszerét javítják. A szemetes konténert 
megmutatja Marton Józsi barátunk, ahova beledobjuk a négy darab 
százliteres, dagadttá hízott szemetes zsákot. Elmondjuk neki, hogy 
sok szemét van a Blokkháznál, amit a kis traktorral le kellene hozni. 
A Zöldbéka Kisvendéglőnél elbúcsúzunk a buszhoz igyekvőktől, és 
a maradék csapat bemegy egy kis beszélgetésre Teca mamához. 
Ismét egy kellemes és hasznos napot töltöttünk a Mecsek erdeiben 
tizenkilencen a nyílt túra résztvevői.

A Csokonay túra résztvevői
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EGY KICSIT DÉLEBBRE

HUSVÉTH ILONA

Még haza sem érkeztünk a május 25-26-i két napos Papuk 
túránkról, mikor Baronek Jenő leadta az újabb megrendelést 
szeptemberre:
„Péterkém, lehetne kicsit még délebbre szervezni egy következő 
túrát I
Ekkor kezdett el Péter távolabbra kacsingatni és olyan úticélt 
keresni, ami nem megterhelő, és nagyobb számú csoporttal is 
teljesíthető. Korábban már Péter járt ezen a vidéken, így júliusban 
elutaztunk a Kalniki hegyekbe, hogy e szempontokat figyelembe 
véve megtaláljuk az ideális célpontot. Barcsnál léptük át a határt, 
majd hosszabb autózás után elértük Durdevacot. Egy tiszteletbeli 
kör után megtaláltuk a mocsárból kiemelkedő erődöt, mely magyar 
alapítású és Szent György várnak nevezték. A Bilo-hegységet 
keresztezve Krizevci (Körös)-re érkeztünk, ahol kisebb városnézést 
engedélyeztünk magunknak. Üjabb kilométerek után egy 
dombtetőre érve gyönyörű panoráma tárult elénk.

A Kalniki vár
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Egy hatalmas hegyvonulattal szemeztünk, melyet itt-ott sziklás 
részek tagoltak. Mindannyiunkat elbűvölt e látvány!
Még fel sem ocsúdtunk a következő 8,5 km-en, mert ami pár perccel 
korábban elérhetetlen, mesébe illő tájnak tűnt, most valósággá vált. 
A fehér sziklákból kirajzolódott egy sziklára ültetett vár romja, 
melytől két irányban a Kínai Nagy Falra emlékeztető sziklasor 
húzódott. A sziklamászók kedvenc gyakorlótere ez a hely. A vár 
lábánál egy parkolóban hagytuk autónkat. Pár száz méterre egy 
tájba illeszkedő, összkomforttal ellátott turistaház áll. Teraszáról 
gyönyörű panorámát biztosít az ideérkezőknek. Ahogy tapasztaltuk, 
a környékbeliek is szívesen látogatják, kedvelt szórakozóhelynek 
számít. Megérdeklődtük a szálláslehetőséget. Meglepetésünkre 
figyelembe veszik a Magyar Természetbarát Szövetség igazol
ványunkat, így 40 Kuna a szállás, különben 75 Kuna lenne.
Mohóságunknak engedve felkapaszkodtunk a várrom tetejéig, 
ahonnan madártávlatból láthattuk a szépen gondozott, megművelt 
földeket, melynek zöld-barna parcellái váltakoztak végig a síkságon 
a látóhatárig.
Végigküzdöttük magunkat a sziklaperemen, ameddig járható, majd 
visszamentünk a kiindulópontunkhoz a parkolóba. A várfalról 
kinéztük magunknak az újabb célpontot, melyhez a parkolóból 
kiépített turista útvonalon haladva indultunk a „ZUBI", azaz a Hét 
Fog nevű sziklavonulat meghódítására. Az út hamarosan kettéválik, 
mi a jobboldali ösvényt választottuk. Jutalmul ciklámennel borított 
erdőben haladhattunk, majd kezdődött az emelkedő. Gergő egy 
lapos kőnél megállt, és csendet intett. Visszafogott lélegzettel 
vártunk, s pár perc után egy menyét merészkedett ki rejtekéből, a 
sziklahasadékból. Óvatos, érzékeli jelenlétünket, de fürgeségével 
elbűvölt minket. Élmény volt e találkozás, a nap fénypontja!
Nemsokára felkapaszkodunk a 643 m magas Kalnik csúcsra, 
melyen átjátszó torony díszük. Jutalmul használhatjuk a 
csúcsbélyegzöt, és beírtuk nevünket a „Jelenléti könyvbe”. E 
kötelességünknek eleget téve még gyönyörködtünk a 
körpanorámában, majd visszaindulva a Hét Fogat egyenként 
hódítottuk meg. Nekem a 4. és 3. Fog között csődöt kellett 
jelentenem, és a szikla tövében kis kerülővel az erdei utat kellett 
választanom, mert nem volt bátorságom leereszkedni ¡11. lecsúszni a 
kb. 6 m-es sima sziklán. A turistaházhoz érve ismét együtt volt 
csapatunk. A parkolóban egy kiépített forrásnál felfrissültünk, majd 
uzsonnáztunk.
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Annyira elbűvölt e táj varázsa, hogy megfogadtuk, ide visszatérünk 
még máskor is. November 1-2-án ismét felkerekedtünk, hogy 
megnézzük az őszi Kalnikot, és élvezzük a turistaház 
vendégszeretetét. Az idei ősznek külön köszönhetjük, hogy ekkorra 
a temészet felvette őszi ruháját, a barna-sárga minden árnyalatába 
öltözött, melyet a fenyők zöld kontúrja külön kiemelt. Tobzódtunk a 
táj és a színek sokaságában!
Meglepődve olvastunk egy Sopron helységnév táblát, melyből kitűnt, 
hogy nemcsak nekünk magyaroknak van Sopronunk!

A Kalniki gerinc

Krizevci után előre készültem kedvenc Kalnikom feltűnésére, 
ehelyett egy párába, ködbe burkolózó táj fogadott. A várat is már 
csak akkor üdvözölhettük, amikor a lábánál a parkolóban kiszálltunk 
az autóból. Nem voltunk restek, felkapaszkodtunk most is öreg 
köveire. Ekkor szerencsénkre a köd felszakadozott, és a Nap is 
erőlködött, végül kisütött. Ha részlegesen is, de a körpanorámából ki 
lehetett venni szűkebb területeket is. Biztatóvá vált az idő! Gyorsan 
elfoglaltuk szállásunkat, majd a Hét Fog, azaz ZUBI irányába 
indultunk el ballra tartva, a nyári haladási irányunkkal ellentétesen. 
Meglepődve tapasztaltuk, hogy a ciklámen, igaz csak itt-ott, de még 
mindig virágzott, és érezni lehetett bódító illatát is.
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Megállapítottuk, hogy a Hét Fog meghódítása innen sem könnyebb, 
de a kilátás most is kárpótolt a fáradtságunkért.
Amint felértünk a kilátóhoz, kitisztult az idő, így visszanézhettünk a 
vár irányába, a „Kínai Nagy Fal” vonulatára. Az alattunk elterülő táj 
pillanatonként változott, ahogy a ködfelhők jöttek-mentek. Amit 
júliusban nem vettünk észre: a turista útvonal a kilátótól folytatódik 
tovább, és hasonló sziklavonulat követi egymást ugyanúgy, mint az 
ide vezető szakaszon.
Továbbindultunk ezen felfedező utunkra. Hirtelen lejtő következett, 
de ez sem okozott különösebb örömet, mert megdolgoztunk a 
tisztásig, ahonnan egy újabb körpanorámában gyönyörködhettünk. 
Ekkor már kezdett alkonyodni. A kíváncsiságunk kielégítésére 
megszavaztuk, hogy még fél órát haladunk a jelzett úton, amit nem 
bántunk meg, mert egy fennsíkon tábla jelezte, hogy a következő 
hegyvonulat a Kis-Kalnik, melynek csúcsa volt látható előttünk a 
távolban. A józan ész azt diktálta, hogy forduljunk vissza még 
sötétedés előtt, és holnapra halasszuk a Kis-Kalnik meghódítását. A 
sziklák lábánál, új útvonalon tértünk vissza a turistaházba. A korai 
sötétedés miatt elhatároztuk, hogy most indulunk falunézöbe. Az 
egykori ferences templom lakótoronyra emlékeztető tornyával és a 
templomkertben a matuzsálemi kort megért két hárs a szép 
kivilágítással ünnepélyes hangulatot keltett. A falu apraja-nagyja a 
temető felé tartott, hiszen Mindenszentek napja volt. A temetőt tuja 
élő sövény keretezi, és középen gyalogút vezet. Felette a tujákat 
boltívszerűen meghajlították. A sírokból semmi nem látszott, azokat 
virágmezö borította. A milliónyi égő mécses ünnepélyes fénybe 
vonta az egész környéket. Megkapó látványt nyújtott a sötét 
éjszakában. Elcsendesedtünk. Mindannyiunknak elhunyt 
hozzátartozóinknál jártak gondolataink. Visszafogott hangulatban 
tértünk vissza szálláshelyünkre. Nem mi voltunk az egyetlen 
vendégek. Rajtunk kívül német és szlovén vendégek is itt töltötték 
az éjszakát. Este 10 után már nem volt személyzet. Miénk volt a 
ház! Ekkorra már fűtés is volt a szobánkban. Szállásunk kényelmes, 
otthonos és tiszta volt. Ugyanennyi pénzért tavaly Jankovácon egy 
széllel bélelt, komforttalan lyuk fogadott. Vacsora után 
megelégedéssel nyugtáztuk, hogy nem hiába jöttünk el. Tartalmas 
volt a mai napunk.
Másodikén korán keltünk, és a napfelkeltét szobánk ablakából 
csodálhattuk meg. Bemelegítésként a várat alulról kerültük meg és a 
patakon átjutva megcéloztuk a „Kínai Nagy Fal”-ban található 
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üreget. A ködből percenként más és más táj bukkant elő, nem 
győztük követni az alattunk lévő felhők szeszélyeit. Szemünkkel ittuk 
a látványt, egyben búcsúztunk e helytől. Indultunk a Kis-Kalnik 
meghódítására, ahogy tegnap elterveztük. Itt is szerencsénk volt, a 
csúcsra érve felszippantódott a pára, és ragyogó szép kilátásban 
volt részünk. Egy sólymot megzavartunk, kénytelen volt elhagyni a 
zsákmányul ejtett feketerigót.
Erre a csúcsra is jelzett út vezet. Ha tegnap késő délután folytattuk 
volna utunkat tovább a gerincen, idáig jutottunk volna el. Kelet felé 
tekintve a tegnap meghódított Nagy Kalnik csúcsot láttuk. Kis 
kitérővel elindultunk hazafelé.
A táj változott, a Szlovén határ felé haladtunk. A Medvenica és az 
Ivancica által közrefogott völgyben haladtunk. A borútra csábító 
táblát figyelmen kívül hagyva a festői Veliki Tbor körbástyás 
várában időztünk hosszabb ideig. A vár felújítás alatt áll. Tetszett az 
időrendi sorrendbe állított katonai öltözetet és fegyverzetet bemutató 
képsorozat. A várat Corvin Mátyás is lakta.
Hazafelé tartva körbejártuk a Vina Gora-i erődtemplomot és 
visszatekintettünk a pár perce elhagyott másik domb tetején álló 
várra.
Siettünk, hogy még sötétedés előtt megcsodálhassuk a várból 
lakókastéllyá átalakított Trakostyánt, mely a legépebben megmaradt 
horvátországi vár. Megkapó élmény volt, hogy mindjárt duplán 
gyönyörködhettünk az eredetiben, és a tó vizében visszatükröződő 
képmásában. A hatalmas park is lenyűgöző volt. A XIV. században 
épült vár védelmi célokat szolgált. Azóta többször átépítették. A XIX. 
században a Draskovics család fényűző lakókastélyt varázsolt 
belőle hihetetlen ízléssel és pompával.
Sok ilyen változatos, tartalmas programmal tűzdelt két napot 
kívánva magunknak ezzel a látvánnyal búcsúztunk Horvátországtól!
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MAZSOLKA

SZÁDECZKY-KARDOS GÉZA

Sietős lépteink alatt ropogott a hó, amikor Kismaroson a 
keskenynyomtávú vonatra átszálltunk. A vaskorlátok között vörösen 
izzó kályha barátságos meleget varázsolt a szűk kocsiba. Kicsit 
oldalt állva hallgattam a társaság vidám tereferéjét, együtt nevetve 
velük a csattanókon. A zúzmarás ablakokon a kinti fagyos világból 
alig láttunk valamit a hajnali szürkületben. Királyrét előtt néhányan 
félrehúzódva összepusmogtak. Az utolsók még szinte le sem 
szálltak, amikor az eleje, mint akit puskából lőttek volna ki, 
nekiiramodtak. Csak úgy porzott bakancsaink nyomán a bokáig érő, 
friss hó. A 8-10 fokos hidegben fehér zászlóként lobogott utánunk 
kilehelt lélegzetünk. A magasban halvány felhőket fodrozott a szél, 
néhány pillanatra a napocska is elöbujt, hogy azután újabb 
felhöfátyol mögé rejtőzzön. Nem futottunk, de az élen haladók igen 
kemény tempót diktáltak. Előbb a sálak, kesztyűk kerültek le, aztán 
a gyümölcsöst magunk mögött hagyva a vastag téli anorákokat is 
levettük. Még csak nem is lassítottunk, a zsákot elörevéve 
gyömöszöltem be, aztán sietős léptekkel zárkóztunk fel.
Hamar átláttam, mire megy ki a játék: konkoly került a búzába! 
Idegen voltam a csapatban. Úgy gondolták, meghúzzák az elején 
egy kicsit, aztán majdcsak elmaradok valahol. No hiszen ti is jóval 
kezdtetek ki -gondoltam magamban-, mert, ha itt valaki ma lemarad, 
az aligha én leszek! Sem előtte, sem azóta nem voltam olyan 
formában, mint akkor. Az előző 2-3 évben nyaranta többhetes, 
sátras magashegyi túrákon jártam a Déli-Kárpátokban, az Osztrák- 
Alpokban, Bulgária hegyeiben. Tavasszal és ősszel sziklát 
másztam, kerékpároztam, eveztem. Szinte nem volt olyan hétvége, 
hogy ne mentem volna valahová.
Az iram egy pillanatra sem csökkent, ha az élen haladó kicsit 
lelassult, a nyomában igyekvők leelőzve még kegyetlenebb ütemet 
diktáltak, majd a lehajló ágakról a havat a mögöttük menők nyakába 
rázva, jót nevetve serkentették őket gyorsabb tempóra. Nekem még 
istenes volt, mert a zsákban elfért a levetett holmi. Mások a 
derekukra kötötték, vagy az oldalzsákukon lifegett.
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Amikor a nyiladékról balra térve a Taxi-kőbányák feletti úton 
kapaszkodtunk, már feltűrt ingujjban voltam. Ott már nem 
beszélgettek, csak lógó nyelvvel loholtak. A kilehelt pára 
szemöldökükre, bajuszukra fagyott.
Azt kérdezed, hogyan kerültem ebbe a bandába?
1972 decemberében a Budapesti Természetbarát Szövetség, 
Barlang Bizottsága nyílt túrát szervezett a Hárs-hegy oldalában lévő 
Báthori-barlangba. A jelentkezőket 5-6 fős csoportokba osztva fiatal 
barlangászok vezették körbe a járatokban. Sokan voltunk. A 
csoportok gyakran keresztezték egymás útvonalát, s a szűkületeknél 
néha 20-30 percet is várni kellett, míg mindenki átpréselte magát. Az 
omladékra ülve a pislákoló karbamid lámpák fényében beszélgettem 
a lányokkal.
Ott ismerkedtem meg a húszéves, ábrándos, kék szemű, vállig érő 
szőkésbarna hajú Mazsolával. Két éve végzett a geológiai 
technikumban. Most karsztvizekkel foglalkozik. Mesélt nekem a 
jósvaföi kutatóházról, a Vas Imre-barlangról, a Nagyoldali-zsomboly 
feltárására szervezett nyári táborokról, meg a kolozsvári 
barlangászokkal közösen szervezett csavargásaikról a Bihar- 
hegységben. Ilyen helyekre én is szívesen elmentem volna, csak 
eddig nem volt kivel. Mi tagadás, a lány is tetszett. Bár a sötétben 
nem sokat láttam belőle, jobban csak hazafelé a metró 
mozgólépcsőjén tudtuk egymást megnézni. Haza szerettem volna 
kísérni, de az Örs vezér-téren elbúcsúzott. Megbeszéltük, hogy majd 
a csoport klubnapján találkozunk.
A Pálos rend Gellért-hegyi sziklakápolnáját az ötvenes évek 
közepén feldúlták. A szerzeteseket börtönbe csukták. A padokat, 
szobrokat összetörték, majd széles vasbeton fallal zárták el a 
külvilágtól. A zárda épületét a Balettintézet kapta meg. Az aragonit, 
és kalcit kristályok borította termekbe idővel a Vízgazdálkodási 
Tudományos Kutató Intézet laboratóriumai költöztek. 
Csütörtökönként fiatalok vidám kacagásától volt hangos a hajdani 
kápolna. A VITUKI barlangász csoportja tartotta itt heti 
összejöveteleit. Már zsongott a betonozott aljú barlangterem. 
Korombeli fiatal fiúk és lányok beszélgettek körülöttem. Megnéztek, 
de nem sokat törődtek velem. Kicsit kényelmetlenül éreztem 
magam, mert csak pár embert ismertem látásból. Hallgattam, mit 
beszélnek, néztem a falakra rakódott kristályokat, s a hajdani 
kápolna még fellehető töredékeit. A lányok között hamar 
megtaláltam Mazsolát, vagy ahogy én neveztem, Mazsolkát.
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Itt majd mindenkinek volt valami ragadványneve. Amikor ö a 
csoporthoz került valamire azt találta mondani: én ehhez még 
mazsola vagyok. Rajta is maradt. A Dögkeselyű állítólag a 
nagyoldali táborban még a romlott konzervet is megette. Egy csinos, 
barna lánynak pedig valaki azt találta mondani a Pálvölgyi-barlang 
tyúklétráján, hogy a tengernagy valagadtól semmit nem látok előre. 
Azóta mindenki csak Tengernagynak szólítja, és ő büszkén viseli a 
névnapjára kapott matrózsapkát. De ott van a 153 centijével Tóbiás, 
az Óriás, és Sehova Évi, akit sehová nem engednek el egyedül, 
mert egyszer majdnem elveszett a solymári Ördöglyukban. Aztán 
meg a Fajankó (Adamkó P.), a Gádoros és a Hlavács, a Brunci, a 
Kékedi és a Mokka.
Aznap osztották ki a hatvanas évek táncdalaira írott barlangász 
nóták szöveggyűjteményét, melyben a következők olvashatók:

Kiadja: Fegyenc, Fejszeretesz, Kis Vegyész,
Korlátolt Személyiségű Társaság

Minden jog fenntartva, még a hamiséneklés joga is!!!
Reklamációt örömmel fogadunk, kérjük a szíves reklamálót, hogy a 

reklamált oldalt 60 példányban legépelve nyújtsa át a Kiadónak 
CSAK KLUBTAGOKNAK, BELSŐ HASZNÁLATRA!

De száz forintért nekem is adtak egy példányt belőle. Láttam rajtuk, 
hogy valami nagyon nem tetszik nekik. Végül elém állt a Kis 
Vegyész és nekem szegezte a kérdést:
-Téged ki hívott ide?
-Senki, -vallottam be őszintén-, de, ha nem zavartok el szívesen 
járnék veletek barlangokba.
Talán valami besúgónak néztek? Nem tudom. Hümmögtek, 
hammogtak valamit, de nem foglalkoztak velem tovább. Aztán 
megegyeztek, hogy ünnepek után, január első szombatján a 
Nyugatiból az 5,23-as vonattal a Börzsönybe mennek a sok barlang 
után egy kis téli túrára. Hát így pottyantam ide.
A Magas-Taxi előtti emelkedőn széjjel szakadozott a társaság. A 
többiekkel nem törődve lassabb, egyenletes tempót vettem fel, 
szinte pihentem menet közben. Aztán, amikor lankásabbá vált, újra 
begyorsítva sorra előztem le az élen haladókat. A Taxi-ház 
fenyőkkel övezett tisztására már Mazsolkával és Brúnóival 
hármasban érkeztem. Andris fotózás ürügyén kicsit lemaradt.
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Gyönyörű volt a zúzmarás fákkal övezett, napsütötte havas mező. 
Úgy éreztem, most jött el az én időm. Sokszor jártam már ezt az 
utat. Tudtam, hol gyorsíthatok, hol kell visszavennem a 
sebességből, hogy megállás nélkül bírjam a csúcsig. A simább 
részeken több száz méteres előnyre szert téve szinte repültünk. Az 
utolsó kaptatón megint nyugodtabb tempóra kapcsoltam. Kimért 
léptekkel törtem a szűz havat. A lány mindenütt a nyomomban 
maradt. Kipirult arccal, nevető szemekkel követte a fiúját. Akik itt 
próbálták csökkenteni előnyünket, pórul jártak. Néhány száz méter 
után kifulladva, lihegve nézték távolodó alakunkat. A ház előtti 
tisztáson, íves ágain vérpiros bogyóit kínálta a hecsedli, az öreg 
bükk koronájában harkály kopácsolt, de ki törődött ezekkel. Szívünk 
a torkunkban kalapált, míg topogva vertük le a bakancsunkra ragadt 
fagyos havat. 55 perc alatt értünk fel a kisvasúttól a Nagyhideghegyi 
turistaház ajtajáig.
Lassan harminc éve is van már ennek. Azóta alig volt év, hogy ne 
jártam volna meg ezt az utat. Mindössze kétszer sikerült egy órán 
belül felérnem. Ma már bizony a száz perc is jó időnek számít. 
Dicséretére legyen mondva a csapatnak, hogy tíz percen belül az 
utolsók is megérkeztek, de akkor már ott gözölgött az asztalon a 16 
csésze forró tea. Épp csak egyet szusszantunk, megittuk a teát, és 
indultunk tovább, mert rövid a téli nap, s az útnak még a 
harmadában sem voltunk. Innentől már együtt haladtunk. Kíváncsian 
érdeklődtek, mivel foglalkozom, merre jártam eddig. Gádoros Miki 
közel-keleti útjairól mesélt. Kérdő Péter (a Keselyű) és a Fegyenc a 
Csodavárról és a Szelek-barlangjáról beszéltek. Én a téli Balatonról, 
és az elmúlt nyár gleccser-túráiról számoltam be. Észre sem vettük, 
s a Szabóköveket elhagyva már a Csóványos oldalában 
kapaszkodtunk felfelé. Akkor még egyszerű, fa háromszögelési pont 
állott a csúcson, és a fák is alacsonyabbak voltak. A környező 
gerincek, mint apró, elnyúló szigetek emelkedtek ki az alant elterülő 
fehér felhötengerböl. Apám emlékére a csúcson csokit bontottam, 
más valaki nápolyit kínált körbe. A jelzés innentől megritkult. 
Tanácstalanul nézelődtek, keresgélték a régi megkopott piros 
sávokat. Én eddig sem sokat törődtem ezzel.
Most egy kevéssé járt, keskeny ösvényre tértem a Rudas erdőben, 
ök kérdőn néztek rám, már tudták, hogy a barlangokban nem 
vehetem fel velük a versenyt, de a Börzsönyben én vagyok otthon. 
Arrébb meredeken ereszkedni kezdtünk a Nagymána szép, kitett 
gerincére. A szél a havat lefújta, a víz a földet lemosta.
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A konglomerátumos kőzet vékony talajában csak sziklavirágok és 
csenevész bokrok tengődtek, szép kilátást engedve a környező 
gerincekre. Itt már nem siettünk. Ráérősen nézelődve eszegettünk a 
dércsípte kökény bogyóit. A Rózsa- és Rakotyás-patak összefolyása 
után jót ittunk a Bársony István Tüzköves forrásából, majd a hajdani 
erdei vasút talpfáit követve Királyházára érve a turistaházban újabb 
teákat és forralt bort rendelve megebédeltünk
Egy óra is elmúlt, mire tovább indultunk. Teli gyomorral bizony nem 
esett jól az újabb kaptató. A bágyadt, téli naptól vizes, tapadóssá 
vált hó is lassította haladásunkat. A gerincen bevártuk egymást, 
majd a Lopona-bércen leereszkedtünk az Oszlopó-forráshoz. A 
völgy alja már árnyékban volt. A letaposott hó csikorgóit talpunk 
alatt. A régi, kátyús fahordó úton Mikiék begyorsítottak, mert a 
drégelyi romokhoz még világosban akartunk érni. Az északnyugati 
falak még majdnem teljes magasságukban állnak. Itt helyezték el a 
vár védőinek vörös márvány emléktábláját. (Az utóbbi években a 
szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum régészei állagmegóvási 
munkákat végeztek a falakon, ezért óvatosan közlekedjünk, ne 
zavarjuk munkájukat!)
Drégely első birtokosa a Kacsics nem béli Marót volt a XIII. század 
elején, aki a lázadó kunokhoz csatlakozva kegyvesztett lett. IV. 
László a birtokot 1285-ben a Hont-Pázmány nemzetséghez tartozó 
Demeternek adományozta. Valószínűleg ö kezdte építeni az É - D 
irányú szabálytalan alaprajzú, belső tornyos várat. Később királyi 
birtok lett, melyet 1424-ben Zsigmond király, Pálócsi György 
érseknek adta. A düledező falú, villám sújtotta erősség 1544-ben a 
Nógrádi-vár török kézre kerülésével vált ismét fontossá, mint a 
felvidéki bányavárosok elöbástyája. A jobbágyszármazású váradi, 
Szondi György 1552 júliusában 146 fővel négy napig tudta magát 
tartani Ali basa 12.000 főnyi seregével szemben. Arany János: 
Szondi két apródja című balladája szép emléket állít a védők 
hősiességének. A külső sáncoktól egyetlen sziklába vágott folyosó 
vezet a belső várba.
„Felhőbe hanyatlott a Drégeli rom.
Rá visszasüt a nap” amikor az alkonyati csendben a fiatalos erdőn 
át elindulunk a vasútállomáshoz.
Három évre rá Mazsolkával összeházasodtunk gyermekeink 
születtek, aztán tíz év múlva elhagyott valakiért. Sok szép álmomat 
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elvitte akkor, de a szeme ragyogását és a januári Börzsöny emlékét, 
már senki nem veheti el tőlem!
Az utóbbi években a januári börzsönyi túrákon egyre több 
teljesítmény-túrázó barátom csatlakozik hozzám. Ez adta az ötletet, 
hogy ezentúl, minden év január 04. és 10 közé eső szombati napon 
-így 2002. január 5-én- évente változó útvonalakon megtartom 
legközelebb „Mazsolka” néven a téli felmérő túrámat.

AZ ÉREM

SZÁDECZKY-KARDOS GÉZA

Gyarló az ember. Mindig olyan helyekre vágyik, ahová nem juthat el. 
Megtiltottak, bekerítettek, néhol törvénnyel, másutt fegyverrel 
szigorúan védenek. Sokáig én is így voltam a Várpalota feletti 
hegyekkel. Az 1957-es kiadású térkép még jelölt egy sárga jelzésű 
Eplényre vezető utat az Öreg-futóné platójára, amit egy barátommal 
valamikor a nyolcvanas évek elején bejártunk. Mindig pontosan 
tudtuk hol vagyunk, de mindössze három fát találtunk, amin valaha 
jelzés lehetett.
Aztán 1991-ben, miután az oroszok kimentek, októberben néhány 
társammal oda szerveztünk túrát. A vasútállomás lehangoló épületét 
magunk mögött hagyva, az egykor szép napokat élt városon 
vágtunk keresztül. A Kastély-dombon valószínűleg már a római 
korban is volt valami erősség. Ennek a helyén épült fel a mai vártól 
alig száz méterre ismeretlen időkben Bátorkö vára melynek 
alapfalait 1932-ben a Zichy kastély építkezése során tártak fel. A ma 
is látható várat 1439 és 1945 között Tóth Lőrinc és fia, Újlaki Miklós 
építtette. Ma múzeum van benne, ami a reggeli órákban még zárva. 
A szélső házakat elhagyva ritkul a jelzés. Sekély völgyecskékben 
vezet a lánctalpasok járta, széles kövesút.
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A térkép Kálista néven apró tavacskát jelöl az út mellett. A 
Dunántúlon az agyagos talaj mélyedéseiben összefutó csapadékvíz 
által létrejött lapos tavacskát nevezik így. Most bizony alig csillogott 
benne valami. Itt tértünk balra, s a harckocsik által felszabdalt 
mezőn átvágva a Sötét-völgy felé vesszük az irányt. Az alig fél 
araszos talajban a galagonya is csak méteresre nő. Kérgét a nap 
narancssárgára színezte. A hegyoldalt már lángba borította a 
cserszömörce kárminpiros levele.
A Keleti-Bakony alján az 1800-as évek elején még egybefüggő 
erdőségek húzódtak. A toronymagas bükkösben a betyárokon kívül 
csak a Veszprémi Püspökség kanászai és a hamuzsír égetők jártak. 
A század második felére az erdők megritkultak. A ligetes fák alá 
betelepedett a boróka, s a szelek szárnyán gyertyánmagok 
érkeztek. A tisztásokon már juhnyájak kolompja szólt. A birkák és 
kecskék legelték a fák, bokrok lombját.
A füvet a magcsemetékkel együtt tövig rágva a csíranövényeket is 
eltaposták. A fák gyökerei már nem tudták megakadályozni a 
termőréteg lemosódását, s az erózió mély árkokat vájt a köves 
talajba. A leromlott erdőkből végül csak a legelő állat által ehetetlen 
tövises cserjék maradtak meg. A kökény, a galagonya, a 
csipkebogyó és a boróka.
A két világháború között a Magyar-Királyi Tüzérség gyakorlatozó 
területe volt a vízmosásokkal szabdalt mező. 1945 után aztán 
Márkótól Várpalotáig a 8-as főút mindkét oldalát birtokába vették a 
szovjet és magyar harckocsik. A becsapódó lövedékkel mérhetetlen 
károkat okozva a Tési-fennsík oldalában lévő karsztbokor erdőkben 
Az ötvenes években a kopár terület fásítására feketefenyövel 
próbálkoztak, remélve, hogy idővel a fenyőtűk korhadékára 
igényesebb fák is ültethetök.
A völgyet elértük, de út nem volt. Az elmúlt évtizedekben senki sem 
járt erre. Az erdő siralmas képet mutat. Ép, egészséges fát alig látni. 
Lövegek által derékbetört hársak, aknák és repeszek sebhelyeit még 
alig beforrt tölgyek. Segítségért kiáltó,, szilánkokra tört juharok, 
berkenyék törzsei hevernek mindenfelé. Alaposan meg kell nézi, 
hova lépünk! Az avarban itt is, ott is rozsdásodó gránátok maradékai 
éktelenkednek.Aztán, ahogy feljebb érünk, ritkul a rombolás. A 
peremen már szekérutat is találunk. Azon megyünk vissza a jelzett 
ösvényre. Ide már csak elvétve jutott a gyakorlatok pusztításából. A 
Vár-völgybe ereszkedve Pusztapalota romjaihoz igyekszünk. A kis 
alapterületű fellegvárat a Fajdas-hegy egyik völgybe futó szikla 
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bordájára építette a Konth család a XIII. század utolsó éveiben. A 
ránk maradt oklevelekből szinte lehetetlen kideríteni, melyik 
vonatkozik Bátorkőre, és mi a tőle alig öt kilométerre lévő Palotára 
(ma Puszapalota). Egyedül egy 1409-ben kelt levél említi meg Keszi 
Balázst, aki egy időben volt Bátorkő várának várnagya és Palota 
udvarispánja. így egyértelművé téve a két erősség együttes létét.
A környező sziklahasadékokat bejárva, a várat kifürkészve alaposan 
elment az idő. Igyekeznünk kell, ha az öt órási vonatot el akarjuk 
érni. A kanyarulaton túl kesernyés füstszag üti meg orrunkat. Valami 
ég. Jó kilométerrel lejjebb, ahol a völgy kicsit kiszélesedik a megdőlt 
öreg fűz hatalmas odvábán napközben valaki tüzet gyújtott.
A lángok már elhamvadtak, de a fa belseje még vörösen izzik a 
feltámadó esti szellőben.
Mi tévők legyünk? Forrás, patak nincs a környéken. A város még jó 
pár kilométer ide. így nem hagyhatjuk, a száraz avar egy tovaszálló 
szikrától könnyen lángot fog. Előbb földdel próbálkozunk. Minden 
tiszta kő, szerszámunk nincs, aztán a kulacsok tartalmát öntözzük 
rá. Végül a lányokat elöreküldve, körbeálljuk lepisilni a még világító 
zsarátnokokat. Már csak füstöl és gőzöl. Az avart öt méteres 
körzetben eltakarítjuk még, aztán futva indulunk a többiek után. Nem 
megnyugtató, de mást nem tehetünk.
A városon átrohanva Bandi talál egy rendőrőrsöt. Az ügyeletes unott 
pofával hallgatta a bejelentést. Látszott rajta, hogy ö miatta az egész 
Bakony porrá éghetne. Végül felírtuk a nevét és rendfokozatát.
Eltelt egy fél év, már régen megfeledkeztünk az egészről, amikor a 
BTSZ-böl kaptunk egy értesítést, hogy valami érmek vannak ott 
nekünk. A rendőr úgy látszik megijedt, hogy elkértük az adatait, és 
mégis intézkedett. A veszprémi tűzoltók -akikhez Várpalota tartozik- 
a fehérváriakat riasztották, mert azok vannak közelebb. Azok aztán 
több órás késéssel ki is mentek két kocsival, de erősítést kértek, 
mert elfogyott az anyaguk. Végül megoldották a kérdést. Már csak 
adminisztrálni kellett, de a rendőr csak annyit tudott, hogy 
Budapestről valami ÉDOSZ-os turisták tették a bejelentést.
Végül csak megtaláltak minket. Az emlékérmek fecskendőt tartó 
tűzoltót ábrázolnak, a felirat pedig:

„EREDMÉNYES TŰZOLTÁSÉRT"

260



A TÚRÁZÁS BŐRGYÓGYÁSZATI SZÖVŐDMÉNYEI

DR SEBÖK BÉLA

Feltehetőleg mindenki, aki a Mecsek Egyesület évkönyvét olvassa, 
szívesen tölti szabadidejét az erdőkben, hegyekben. A túrákon és 
kirándulásokon szerzett szép élmények közé azonban időnként 
kellemetlen emlékek is keveredhetnek. Ezek, többek között, a 
természetben szerzett kisebb-nagyobb sérülések, fertőzések, 
betegségek, amelyek zavarják a turista közérzetét, illetve a túra 
megszakításához, esetleg elhúzódó betegséghez vezethetnek. Az 
alábbiakban azokat, a bőrt érintő tüneteket és betegségeket 
foglalom össze, amelyek a túrázás kapcsán is megjelenhetnek.

Rovarcsípések
A szúnyogok csípése éri leggyakrabban a túrázók bőrét. 
Következménye a jól ismert, viszkető göbcse. Egyes személyeken 
granulomás gyulladás, lencsényi, tartósan megmaradó, barnásán 
elszínezödött csomócska maradhat vissza. Bizonyos fajok szúrása 
erősen viszket, helyén akár 2 cm átmérőjű hólyag is keletkezhet. Az 
ún. púpos szúnyogok valójában apró fekete legyecskék, csípésük 
inkább marás, ami apró vérző fekélyek formájában mutatkozik,! és 
kínzóan viszket. A bögölyök csípése nagy, viszkető göböket 
eredményez.
A csípések múló kellemetlenséget okoznak, azonban bizonyos 
esetekben betegségek kórokozói is átkerülhetnek ilyen módon az 
emberbe. A csípést követő viszketés és vakaródzás pedig, 
gennykeltö baktériumok megtelepedését, következményként ótvar 
illetve orbánc kialakulását eredményezheti. Előbbinek gyulladt 
környezetű, részben pörkkel fedett sebek utóbbinak láz, hidegrázás 
kíséretében, a csípés helye körül megjelenő, terjedő börpír a tünete. 
Mindkét kórkép kezelése szakorvosi feladat. Előbbiek alapján 
érthető, hogy a szúnyogcsípések után, a viszketés csillapítása nem 
csupán a kellemetlen érzés megszüntetését szolgálja, hanem fontos 
lépés a felülfertözödés megelőzésében is. Erre a célra recept nélkül 
kapható készítmények (pl.: Fenistil gél, Antivakarin kenőcs) állnak a 
rendelkezésre. Jól kihasználható a cink-oxidot tartalmazó 
rázókeverék hűtöhatása is.
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A darázs és méhcsípések helyén heves fájdalom jelentkezik, 
néhány centiméter átmérőjű, vizenyős göbcse alakul ki. A 
méhcsípés helyén a rovar fullánkja is megtalálható. Hideg vizes 
borogatás, gyulladáscsökkentő krémek jó hatásúak. Ha valakit több 
csípés ér, láz, általános toxikus tünetek is kialakulhatnak, ezért a 
sérültet haladéktalanul orvoshoz kell vinni. Vannak egyének, akik a 
darazsak illetve méhek méreganyagára túlérzékenyek, számukra 
egyetlen szúrás végzetes lehet. Ismert túlérzékenység esetén a 
beteg számára beszerezhető a megfelelő gyógyszert tartalmazó 
öninjekciózó készülék, de ennél jobb megoldást jelent az erre 
szakosodott egészségügyi intézményekben végezhető ún. 
deszenzibilizálás.
A hangyák csípése égő fájdalommal jár, legtöbbször különösebb 
következmény nélkül. A hazai pókok harapása általában nem okoz 
tüneteket, mert rágóik nem hatolnak át a hámon.
Fűben, szénában fordul elő a fűatkának nevezett pókszabású, apró 
rovar, ami az emberi bőrön keresztül vért szív. Az érintett 
börterületen (legtöbbször az alsó végtagokon) lencsényi, erősen 
viszkető, vérbö göbcsék észlelhetőek. A leginkább a nyár végi, őszi 
időszakban észlelhető tünetek spontán is elmúlnak, a panaszok a 
már korábban említett viszketéscsillapító készítményekkel 
enyhíthetöek.
Bár nem élő rovar okozta tünetcsoportról van szó, ezen a helyen kell 
megemlíteni az ún. hernyószőrártalmat. Bizonyos lepkék, főként a 
búcsújáró pille hernyóinak szőrei száraz időben, a szél által sodorva 
rákerülhetnek a szabadon lévő börterületekre (arc, nyak, dekoltázs, 
alkarok) és izgató esetleg toxikus hatásuk révén viszkető 
bőrkiütéseket okozhatnak.
A kullancsok csípése súlyos, krónikus betegségek (vírusos 
agyvelögyulladás, Lyme-kór) közvetítője lehet, ami miatt a csípések 
lehetőség szerinti elkerülése (megelőzése), a bőrbe fúródott állat 
megfelelő eltávolítása és főleg a Lyme-kór kezdeti tüneteinek 
felismerése különös jelentőséggel bír. A vérszívó kullancsok 
általában az árnyékos füves, bokros cserjés területeket kedvelik. Az 
állatok által járt részeken (vadcsapások, legelők) nagyobb számban 
fordulnak elő, hiszen könnyebben jutnak táplálékhoz. Aktivitásuk 
kora tavasztól késő őszig, a fagyok beálltáig tart. A csípések teljes 
biztonsággal nem elözhetöek meg (legfeljebb akkor, ha lakásunkban 
maradunk) azonban az alábbi egyszerű megfontolások figyelembe 
vételével gyakoriságuk jelentősen csökkenthető.
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Kz erdőben, mezőn, legelőn lehetőleg az utakon járjunk. Nadrág 
viselésekor hasznos annak szárát a zokniba tűrni. A derékra kötött 
pulóver és tréning felső a bokrokról könnyen lesodorja a 
kullancsokat, így ez a viselet nem ajánlható. Egy szellös sapka 
nyáron nemcsak a napsütés ellen védi fejünket, hanem 
megakadályozza a kullancsok hajunkra kerülését is. (A tapasztalat 
szerint a hajas fejbőrbe fúródott kullancsot meglehetősen hosszú idő 
után szokták felfedezni.). A világos textíliákon könnyebb észrevenni 
a ruhánkra került kullancsot. A repellensek (rovarriasztó szerek pl.: 
Autan, Off) használatával nemcsak a kullancsokat hanem az egyéb 
rovarokat is távol tarthatjuk bőrünktől . Rövidnadrág viselésekor 
kifejezetten tanácsos ezen készítmények használata. Léteznek a 
felsőruházatra permetezhető rovarriasztó szerek is, amelyek hatása 
viszonylag tartós.
A kullancscsípés nem fáj, így észrevétlen maradhat. A viszketés, 
ami a figyelmet felhívja a csípésre sokszor csak napok után 
jelentkezik. Túra, kirándulás után gondosan át kell vizsgálni a teljes 
börfelszínt. A hajas fejbőr ne maradjon ki! Másnap ismételten 
érdemes átnézni a bőrt. A kullancsok fejlődési alakjai közül a lárvák 
és a nimfák is szívnak vért, azonban kis méretük miatt ezek a lények 
nehezebben vehetők észre. A szabadban viselt ruhát az ismételt 
felvétel előtt célszerű átvizsgálni, azonban még jobb a ruházat 
kimosása.
Abban az esetben, ha mégis kullancs telepszik meg a bőrben azt 
mielőbb el kell távolítani, mert az idő múlásával egyre nagyobb 
annak a valószínűsége, hogy a vérszívó rovarból kórokozók 
kerülnek az emberi szervezetbe. A kullancsot csipesszel óvatosan 
megfogva, megcsavarva, viszonylag könnyen ki lehet venni a 
bőrből. A potrohot nem célszerű összenyomni, mert az állat 
bélrendszerében élő kórokozókat ilyenkor a sebbe préseljük. A 
kullancs kivételére speciális, a rovart a fej tövénél megragadó 
csipeszek használatosak, de óvatosan közönséges eszközzel is 
kivehető az állat. A sebet célszerű fertőtlenítő oldattal kezelni (pl.: 
Betadine). Lehet, hogy a kivétel során a kullancs rágója a sebben 
marad. Ez a fertőződés szempontjából nem lényeges, lágyrészeket 
nem tartalmazó, kemény kitinből álló testrész, ami mérsékelt 
gyulladásos reakció kíséretében néhány nap után kilökődik. 
Kerülendő minden olyan eljárás, ami kullancs fuldoklását, 
öklendezését váltja ki (olaj rácseppentése, fogkrém rákenése stb.).

263



A kullancsok által terjesztett, vírusos eredetű agyvelőgyulladás 
szerencsére viszonylag ritka betegség. Fejfájás, aluszékonyság, láz, 
tarkókötöttség képezik a kezdeti tüneteket. A betegséggel szemben 
biztonságos, aktív immunvédekezést kialakító oltóanyag áll 
rendelkezésre. A védőoltás mindenki számára, aki az erdőt, mezőt 
járja kifejezetten javasolt.
A Lyme-kór a kullancs csípése révén közvetített bakteriális fertőzés, 
ami a szervezet egészét érinti és jellegzetes, a bőrt, az ízületeket, a 
szívet és az idegrendszert érintő manifesztációi vannak. A fertőzés 
korai szakaszában a csípés körül folyamatosan táguló, középen 
reakciómentes, gyulladt gyűrű alakul ki, aminek az átmérője 20-50 
cm is lehet. A korai szak másik börtünete az arcon fülön kialakuló kb 
borsónyi-mogyorónyi, vörös, tömött, különösebb panaszt nem okozó 
csomó, ami spontán nem múlik. A korai tünetek szerencsére a 
laikusok számára is viszonylag könnyen felismerhetőek, aminek 
óriási a jelentősége, hiszen az időben elkezdett kezeléssel a kórkép 
maradványtünetek nélkül gyógyítható. Ha a korai stádiumban a 
beteg nem részesül antibiotikus kezelésben, a terjedő börpir 2-3 hét 
után spontán visszafejlődik, azonban a betegség zajlik tovább és 
néhány hónap esetleg év után, amikor a betegnél szív-, izületi és 
idegrendszeri panaszok jelentkeznek senki sem fog emlékezni a 
korábbi bőrtünetekre és a diagnosis felállítása késlekedhet. Az 
előbbiek miatt, ha kullancscsípés körül a terjedő, középen gyógyuló, 
ezért gyűrű alakú börpírt észleljük, haladéktalanul forduljunk 
orvoshoz. Ezen a helyen csupán a korai börtünetekre szerettem 
volna felhívni a figyelmet, mert a betegség által okozott későbbi 
panaszok rendkívül változatosak, gyakran diagnosztikus problémát 
jelentenek, ismertetésük jelentősen meghaladná jelen dolgozat 
kereteit. Gyanú esetén laboratóriumi vizsgálatokkal a fertőződés 
ténye, a betegség legkorábbi szakaszát kivéve, igazolható.

Baktériumok okozta fertőzések
Általában a viszkető rovarcsípések helyén a vakarás következtében 
kialakuló apró hámsérülések képezik a behatolási kaput, amin 
keresztül gennykeltö baktériumok jutnak a bőrbe. (Természetesen 
bármely módon kialakult börsérülés behatolási kaput jelenthet.) 
Nedvedzö gennyes pörkkel fedett ótvar illetve az irhában terjedő, 
magas lázzal, hidegrázással, kiterjedt börpírral, és duzzanattal járó 
orbánc keletkezhet. Mindkét betegség kezelése szakorvosi feladat.
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Gombás eredetű fertőzések
A bőrt és a bőrfüggelékeket megbetegítő gombák a nedves meleg 
környezetet kedvelik, ezért a fertőzések általában a testhajlatokat és 
a lábat érintik. Meleg párás időben, fokozott verítékezéskor a 
hajlatok bőre könnyen kidörzsölödik, különösen akkor, ha a ruházat 
szoros és nem kellően szellőző textíliából készült. Kezdetben csak 
börpír és esetleg nedvedzés jelentkezik (kipállás), később a 
bőrfelszínen található gombák megtelepszenek ezeken a területe
ken gyulladt, esetenként viszkető, karéjosan terjedő tüneteket, illetve 
szörtüszögyulladásokat okozva. A lábakon a gombás betegségek 
általában közös fürdőben, strandokon történt fertőzések következ
ményei. Az első tünetek leggyakrabban a lábujjközökben, hámlás és 
berepedések formájában jelentkeznek, később a fertőzés tovaterjed 
a lábon, és általában a talpszélen, viszkető hólyagcsás tüneteket 
okoz. A kifejezett tüneteket nem okozó fertőzés nyári melegben, zárt 
lábbeli tartós viselésekor gyorsan progrediál és néhány nap alatt 
viszonylag kiterjedt bőrelváltozás alakul ki. A köröm gombás fertő
zése krónikus jellegű, kialakulásához az előbb említett tényezőkön 
kívül a körömlemez sérülése is (pl.: szűk lábbeli viselése kapcsán) 
hozzájárulhat.
A gombás fertőzések megelőzésében a személyes higiénia, a 
kényelmes szellös ruházat, a pamutból készült zokni és kényelmes, 
az évszaknak megfelelő, kényelmes lábbeli viselése a legfontosabb. 
Közös fürdőbe lehetőség szerint saját papucsunkban menjünk. Több 
napos túrán mosakodás után a testhajlatokat és a lábat szárazra kell 
törölni, megelőzésként gombásodás elleni hintőporok, spray-k, gél 
használhatóak. A kialakult fertőzés kezelése szakorvosi feladat.

Verejtékmirigyekkel kapcsolatos problémák
A meleg, párás idő és fizikai megterhelés okozta verejtékezés 
hatására a hámréteg megduzzadhat, és a veríték, valamint 
faggyúmirigyek kivezetőcsövei elzáródhatnak. A pangó verejték a 
megrepedő mirigyekből a környező irhába jutva gyulladást, 
viszketést okoz. A börtünetek főleg a törzsön észlelhetőek borsnyi, 
vörös göbcsék formájában (ún. Melegkiütés). A további verítékezés 
kerülése, gyakori zuhanyozás, orvos által javasolt 
gyulladáscsökkentő emulziók, rázókeverékek gyorsan javítják a 
kóros állapotot. A tünetek kialakulása természetes anyagokból 
készült, szellös ruházat viselésével megelőzhető.
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Napfény okozta tünetek
A mindenki által ismert, fényvédő készítmények használatával 
kivédhető napégésen kívül néhány olyan gondolat kívánkozik erre a 
helyre, amivel valószínűleg kevesen számolnak.
A szedett gyógyszerek fényérzékenyítő hatását nem szabad 
figyelmen kívül hagyni. A gyógyszer dobozában található 
tájékoztatón az ilyen jellegű mellékhatásokra utalást találunk, 
bizonytalanság esetén érdeklődjünk az adott gyógyszert rendelő 
orvosnál. Vannak kenőcsök, krémek, amelyek különböző 
mechanizmusokkal szintén fényérzékenységet okoznak.
Bizonyos növények nedve fototoxikus anyagokat (psoralenek, 
furocumarinok) tartalmaz, amelyek a bőrre kerülve, a kontaktus 
helyén súlyos, hólyagos, napégést eredményeznek, amit hónapokon 
át fennálló pigmentáció követ. Legtöbbször kerti növények és kerti 
gyomok állnak a háttérben, azonban egyes embereknél a füvek 
nedve okozza a tüneteket, réten, strandon való letelepedés után, 
amikor a megtört fűszálakból a fényérzékenyítő anyag a bőrre kerül. 
Kozmetikumokban és a frissítő kendőkben lévő illatanyagok szintén 
fototoxikus reakciót okozhatnak.
Mind a napégés, mind az említett fényérzékenység kapcsán 
kialakult tünetek enyhe esetei gyulladáscsökkentő készítményekkel 
(pl.: Phlogosam hab) kezelhetők. Kiterjedtebb, súlyosabb esetek 
orvosi ellátást igényelnek.
Természetesen az előzőekben felsorolt, bőrt érintő elváltozásokat 
súlyuknak megfelelően kell értékelni, hiszen tény, hogy a 
bőrgyógyászati rendelők és ambulanciák várótermei nem a 
kirándulókkal és túrázókkal vannak tele. Tény azonban az is, hogy 
minden évben nagyon sok rovarcsípett, orbáncos , felületes gombás 
fertőzésben szenvedő, fényérzékenységgel kapcsolatos tüneteket 
mutató beteg fordul meg a szakrendeléseken és a Lyme-kór korai 
bőrtüneteit is gyakran észleljük. A dolgozattal a bőrtünetekkel 
kapcsolatos figyelem felkeltését, és a súlyos fertőzések és 
betegségek megelőzését kívántam elősegíteni. Remélem, hogy az 
olvasóknak az általam felsorolt börtünetekkel kapcsolatban nagyon 
kevés saját tapasztalatuk lesz.
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TENERIFFE A TERMÉSZETJÁRÓ SZEMÉVEL

DR MONTSKÓ PÉTER

A Kanári-szigetek ma már nem elérhetetlen célpont a magyar turista 
számára. Számtalan utazási iroda kínál utakat elsősorban a három 
legfrekventáltabb szigetre. Valamivel tágabbra nyitott erszénnyel 
már eltölthető ott egy hét. Az élmény pedig örökre az utazóé marad. 
Jómagam kétszer voltam olyan szerencsés (hangsúlyozom 
szerencsés, mivel nyereményként jutottam hozzá) hogy egy-egy 
hetet ott lehettem a legváltozatosabb szigeten, Teneriffén. 
Meglepetten láttam viszont, hogy honfitársaim csak az úgymond 
kommersz tengerparti szórakozásokat keresik ott, és szinte semmit 
sem látnak abból, ami miatt a vulkáni sziget olyan különlegesen 
egzotikus. Kétségtelenül ragyogóan süt a nap, az azúr kék Atlanti
óceánban lehet fürdeni, és a fennmaradó időt maradéktalanul el 
•ehet tölteni a számtalan koktélbárban, étteremben, aqua parkban, 
diszkóban. Sokan csak az apartman komplexumok mesterséges 
medencéiig jutnak el. Pedig ha már valaki 35oo km-t repül és 
anyagilag áldozott, mindent látnia kell, amit csak kizárólag ott láthat. 
Ezt az írást ezért tettem közzé, hogy felhívjam a sziget turisztikai 
szépségeire a figyelmet. Elsősorban a gyalogos természetjáró 
szemével nézve a tájat.

A Teide krátere
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Teneriffe a hét szigetből álló vulkáni eredetű szigetcsoport 
legszebbike. Rajta található a csoport és egyben Spanyolország 
legmagasabb pontja a 3717 m magas Teide. Lényegében az egész 
sziget egyetlen hatalmas vulkáni kúp. Sík terület alig található rajta. 
A tengerpart és a régi vulkáni kráter fenekén kívül az utazó 
állandóan a „hegyoldalban” tartózkodik. Vagy ereszkedik, vagy 
kapaszkodik még akkor is, ha csak szállása és az óceánpart között 
közlekedik.

A Teide látképe

A legismertebb rész a Teide vulkán és az alatta elhelyezkedő plató. 
Itt forgatták a „Majmok bolygója” című film egyes jeleneteit. A 
szabálytalan, háromszög alaprajzú sziget mértani középpontjában 
helyezkedik el a régi vulkán krátere.

A Teide látképe
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A kopár, sivatagos platót minden oldalról a régi caldera meredek 
falai veszik körül. A kráter alján 21 oo méteren vagyunk, a köröttünk 
magasodó peremek 25oo-26oo m magasak.

A megszilárdult láva

A már régóta alvó vulkán 1924-ben tört ki legutóbb. Mégpedig a 
pusztuló caldera északi peremén. Akkor keletkezett és nőtt ki a 
semmiből a jelenlegi 3 717 m magas hatalmas Teide csúcs és 
alakult ki a sziget jellegzetes alakja. A lefolyó fortyogó láva a sziget 
északi lejtőjén teljesen befedte a korábbi felszíneket. A déli oldalon 
a régi caldera felé a folyékony magma arra folyt, amerre utat talált. 
Jelenleg is pontosan elkülöníthetők a korábbi és az újonnan 
keletkezett vulkáni kőzetek. Jól látható, merre folyt a láva és az is 
látható hogy, meddig jutott el az olvadt köfolyam.

A kráter pereme
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A Teide és környéke nemzeti park. A krátert átszeli egy aszfaltút, 
ezen lehet a területet megközelíteni autóval, vagy menetrendszerinti 
autóbusszal. Az út mellett három ponton van megálló illetve parkoló 
hely.Ezekröl a pontokról lehet a kijelölt gyalogösvényeken elindulni 
és gyalogtúrát tenni. Az edzettebbek számára a Teidére is vezet 
gyalogút. Népszerűbb azonban a kabinos személyfelvonó mely 
szintén felvisz a csúcsra (pontosabban száz méterrel alája). Itt körbe 
lehet sétálni és gyönyörködni a csodálatos panorámában. Tényleg 
csak sétálni lehet, mert az ember szíve 12o-at ver még álló 
helyzetben is és már pár lépés után is kevés a beszívható levegő. 
Hiába, a technika lehetőséget teremt arra amire az élő szervezet 
nincs felkészülve. A tengerszintröl 3-4 óra alatt fel lehet jutni 36oo 
m-re. Ennyi idő azonban alkalmazkodásra nem elég.

Szakállas zúzmó a babérfán
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A régi kráter 21 oo m-es szintjében szerencsére még semmi 
problémát nem okoz a szintemelkedés. A ragyogó napsütésben 
haladva csodálatos körpanorámát élvezhetünk. Több ponton 
láthatók szél által kialakított gyönyörű sziklaalakzatok. Ezek egyike 
olyan jellegzetes, mint számunkra pl. a Babás szerkövek. A 
különleges alakú görbe szikla, még a régi spanyol looo pesetáson is 
szerepelt.

A Masca szurdok oldala

Más itteni sziklaalakzatok pedig olyanok mint duzzadó vitorlájú hajók 
vagy mint régi katedrálisok. A növényzet a sivatagi klímához 
alkalmazkodott. Egy cserjeféle él meg itt, de a tavaszi időszakban a 
gyönyörű, virágzó növények csak rövid ideig láthatók. Lejjebb,a 
caldera pereme alatt azonban gyönyörű fenyvesek vannak. A kanári 
fenyő egy speciális alfaj. Az erdei fenyőre emlékeztet, de óriásira nő 
meg. Valamikor sokat kivágtak, mert fája nagyon szép volt és 
ellenálló. A szigeten előszeretettel használták épületfának. La 
Orotava régi házainak gyönyörű erkélyei is mind ebből készültek. A 
csodálatos fenyves látványát felfelé és lefelé egyaránt élvezhetjük. 
Közvetlenül a tengerparton is találhatunk olyan értéket melyet 
kevesen ismernek és keresnek fel. A Masca öböl a sziget nyugati 
felén fekszik. A körben elhelyezkedő gigantikus sziklafalak miatt 
csak gyalog kereshető fel.( Esetleg még vízi úton az óceán felölj.Az 
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öbölhöz a hasonló nevű szurdokon juthatunk el, melynek alján 
húzódik a gyalogösvény. A Masca öböl a kalózok kikötője volt. A 
gyalogösvényt ők járták ki a messzi múltban hogy szárazföldi 
„bázisukhoz" Masca faluhoz eljussanak. A falu fekvése sem 
hétköznapi. Egy közbülső éles gerincen, nálánál jóval magasabb 
sziklafalak között helyezkedik el egy sziklaszirt tövében. Környezete 
miatt, engem némi fantáziával hihetetlen módon emlékeztetett az 
inka romvárosra, Machu Piccu-ra.

Trópusi növény a Masca szurdok alján

A helyet szépsége miatt az utazási irodák is felfedezték már, és a 
„sziget túrák” érintik ezt a pontot is. A busszal ideérkezők azonban 
csak az éttermeket és a szuvenír üzleteket keresik fel, néhány 
fénykép után indulnak tovább.
Aki azonban nem sajnálja a fáradtságot, sokkal érdekesebbet is 
láthat. Az öbölhöz levezető út hatalmas sziklafalak között, szinte egy 
szikla labirintusban halad lefelé. Az égnek csak egy vékony csíkja 
látható a szakadék aljáról. Az ösvény mellett pedig a száraz klímájú 
Teneriffén, -ahol évente összesen 10 esős nap van-, patak 
csörgedezik, mely a kövek között három szakaszon is vízeséseket 
képez. A Masca szakadék lefelé, fölfelé haladva egyaránt 
csodálatos. A táj minden lépés után új arcát tárja fel. A fekete és 
vörös bazaltsziklák között, -ahol a fény mennyisége megengedi-, 
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zöld növényfoltok üdítik a szemet. A szurdok számtalan kanyart 
tesz, míg végre eléri az óceánt és a hasonló nevű öblöt. Az öböl is 
szinte érintetlen. Egyetlen épület áll ott, ami valószínűleg 
meteorológiai állomás, vagy valamilyen kutatóház lehet. Ide csak 
azok jutnak el akik nem sajnálják a fáradtságot és gyalog 
nekivágnak az útnak. Jól esik egy kis sütkérezés a forró 
bazaltsziklákon és utána az úszás a tiszta kék vízben. A Kék lagúna 
című (kissé negédes film) ¡dilije kísért. Az itteni bazaltkövek sem 
akármilyenek. Három féle kristályos ásványt is tartalmaznak. Az 
egyik a csillogó fekete pyroxen, a másik a sárga aphybol. A 
sárgának két árnyalata is elkülönithetö. A kristályok olyan tömegben 
vannak jelen, hogy az általunk egyszínűnek ismert bazalt itt 
színpompás kőzetté válik. Bizonyára a sziget más pontján is 
fellelhetők hasonló bazaltkövek, de számomra a Masca öbölhöz 
kötődik az élmény.

Mintha Kappadokiát látnánk

Harmadik és egyben utolsó javaslatom a sziget északnyugati 
csücskének gerince. Ide is menetrendszerinti autóbusszal jutottam 
el. A szigeten szinte mindenhova közlekednek tágas és főleg gyors 
buszok a magyarországival nagyjából azonos tarifáért. Erjos volt a 
városka neve, ameddig utaznunk kellett. Innét jelzett út vezetett az 
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1oo3 m magas Bacaran csúcs felé. Jelzés alatt a fákra erősített 
táblácska értendő, melyen vagy egy túrázó kislány figurája látható, 
vagy püspöklila (!) lapon látható egy szám és az útirány neve. 
Mindkettő kissé szokatlan megoldás, de a gyalogtúrázás itt még 
gyerekcipőben, akarom mondani gyerek turista cipőben jár. Nem is 
találkoztunk senkivel egész nap. Mindössze egy erdőgazdasági 
járművel. Nem véletlenül írtam erdőgazdasági járművet, itt ugyanis 
az út az északi oldalakon valóban lombos erdőben halad. 
Összefüggő árnyas babérerdőben. Első látásra nagyon hasonlítanak 
a mi bükkfáinkra szürke törzsükkel és lándzsás leveleikkel. Jobban 
megfigyelve persze rögtön látható a különbség. A széljárta helyeken 
több helyütt látható a fákon szakállas zuzmó. Az óceán felöl érkező 
magas nedvességtartalmú légáramlatokból szerzi meg folyadék
szükségletét. Az aljnövényzetben csodálatos, soha nem látott 
lágyszárú növényeket láthatunk. Ezek legszebbike számomra a 
vörös harangvirág volt. Természetesen ez az én elnevezésem. A 
növényke valójában egy futónövény, melynek virágai csak a 
természet játékos szeszélye folytán váltak hasonlóvá a 
harangvirágéhoz. Rendszertani rokonságban biztos nincsenek. A 
virág a nedves, de naposabb helyeket kedveli, az út melletti 
sziklákon végigkísér minket.

A Vörös Harangvirág
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A turistaút több remek kilátópontot érint, vagy közvetlenül amellett 
halad el. Ezekről a gerincre lehet előre, vagy visszafelé látni. Rálátni 
az óceánra, és az itt nagyon keskeny tengerpartra. A legszebb 
panoráma innen nyílik a már említett Teide csúcsra. A látvány azért 
szép, mert innét az északi oldal is jól látszik, melyet hó borít. 
Különösen szép a csúcs, amikor a babérerdövel borított gerinc felett 
megsüti a reggeli nap, és fehéren szikrázik a hópalást, és a csúcs 
körüli felhők.
Nem kevésbé látványos a túra második fele sem. Az út kiér az erdők 
közül és egy széles, északi irányba nyitott völgybe ér. Ez a rész a 
sziget kevés, földművelésre alkalmas területeinek egyike. 
Mindenfelé zöld teraszok láthatók. A megművelhetőség persze nem 
jelenti azt, hogy minden parcellát valóban művelnek is.(Az 
idegenforgalom jobban hoz a konyhára). A szőlők és 
zöldségültetvények jó része elvadult, elgyomosodott. Ez a szó 
azonban számunkra megint csak kuriózumot takar. Ahol nem nő 
kultúrnövény, ott helyette fügekaktuszok és óriási agavék 
pompáznak. (Az előbbi termését téli hónapokban nálunk is 
árusítják.)

A Bacarán környéke

A földek felett helyezkedik el a hegygerinc. Itt már nincs lombos 
erdő. Ahhoz már kevés a nedvesség és vékony a talajréteg. Közel 
1ooo m magasan vagyunk. A táj rendkívüli módon hasonlít a 
magashegyi rétekre. A meredek hegyoldalt zöld gyepszönyeg 
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borítja, márciusban virágok díszlenek minden felé. A magashegyi 
törpefenyöket egy itteni tuja faj helyettesíti. Pontosan úgy növekszik 
és fejlődik, mint távoli rokona. Rásimul a kövekre és meredek 
oldalakra. A szélvédett, alacsonyabb részeken dúsabb, és 
magasabbra nő, feljebb mind ritkábbak és alacsonyabbak a bokrok 
és az ágak elfekszenek. Biológiai törvényszerűség, hogy a hasonló 
életmód és a hasonló körülmények hatására egymástól távoli fajok 
is hasonlóvá válhatnak. Ez itt pontosan nyomon követhető.
A sziget ezen északnyugati nyúlványának legmagasabb pontja a 
Bacarán. Róla és előcsúcsáról gyönyörű panoráma tárul elénk. 
Változatos sziklás oldalak, távolabb lent az óceán. Tovább folytatva 
a gyalogutat ha van még rá idő a gerincen le lehet ereszkedni a 
tengerparthoz, a Punta de Teno világítótornyához. Ahol most állunk, 
oda aszfaltos panoráma út is felvezet annak, aki autót bérelve járja 
be a szigetet.
Remélem ezzel a három útleírással sikerült érzékeltetnem, hogy 
Teneriffe milyen változatos és mennyi rejtett szépséget mutat meg 
annak, aki nem sajnálja a fáradtságot. Csak három nap leforgása 
alatt, egymástól nem nagy távolságra láthatunk vulkánt, sivatagot, 
hűvös szakadékot, napsütötte tengeröblöt, nedves babérerdöt, 
sziklás gerincet. Véleményem szerint ide azért érdemes ellátogatni, 
mert a sziget minden földrészből és minden éghajlati övből őriz 
magában valamit. Európát képviseli a spanyol építészet, a 
szelídgesztenye, az európai kultúrnövények. Afrikát a banán
ültetvények, a Szaharából idehozott sárga tengerparti homok, a 
sziget egyik legszebb díszfája a guineai tulipánfa. Ázsiát a 
kappadokiai tufatornyokkal azonos geológiai képződmények a 
vulkán kráterében és Teide hasonlósága a Fuji-hoz. Ausztráliát 
képviseli a betelepített eukaliptusz fa, az Antarktiszt az északi lejtő 
örök hava. Az amerikai kontinenst a kikötővárosok latin hangulata, a 
spanyol gyarmatokat idéző templomok, a Coloradóra emlékeztető 
sziklák és a fenyöerdö, fent a vulkáni kráter peremén. Ez mind 
látható egyetlen szigeten.
Akinek sikerül oda eljutnia, ne hagyjon ki egyetlen szépséget sem 
ezek közül.
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A FORRÁSÉPÍTÉS ALAPJAI

BAUMANN JÓZSEF

Az ember és a víz
A víz megjelenése a földön 4000 millió éve kezdődött hatalmas 
öszáporok formájában, melyből kialakult a világóceán. Ez az óceán 
később a világ bölcsőjévé vált. Az élet valamilyen formában mindig 
kötődik a vízhez, ezért létezésünk nélkülözhetetlen eleme.
Az ember ősidők óta a településeit víz mellé építi, hiszen 
életbennmaradása ennek függvénye. A víz biztosítja szervezetének 
újjáépülését, a vízből és a környékéről szerzi be gyűjtögetéssel a 
kagylókat, csigákat, később halászattal táplálékának jelentős részét, 
segíti közlekedését a szomszédos területekre.
Az ipar fejlődése is nagymértékben a víznek köszönhető, hiszen a 
termelékenyebb munkához gépek kellettek, és ezeket a gépeket 
vízenergia hajtotta. A víz napjainkban sem vesztett fontosságából, 
habár az ipar jelentősen átalakult. Az ipar hatalmas méretű 
növekedése az emberek életét megkönnyítette, kényelmesebbé 
tette. Néhány évtizede azonban az intő jelek egyre szaporodtak. 
Hatalmas erdőterületek pusztultak ki az ipar álltai. A levegőbe 
bocsátott káros anyagok hatására emberek tíz ezrei betegedtek meg 
a gyárak környékén. A vizek tisztaságát sem kímélte az ipar. Vegyi 
anyagok tömege került a vizekbe, ami megbontotta a biológiai 
egyensúlyt. Folyók, patakok, források váltak ihatatlanná, mérgezővé. 
Nekünk, ma élő természet szerető embereknek feladatunk, és 
kötelességünk környezetünk védelme. A bennünket körbevevő 
egészséges természet, a mi és a jövő nemzedékek életének 
biztosítéka. Földünk hatalmas felületének jelentős részét óceánok, 
tengerek, tavak, folyók, és források borítják. Most közelebbről 
ismerkedjünk meg a források keletkezésével, fajtáival, építésével.
A források keletkezése
A napsugárzás hatására a földfelszínen lévő vízfelületek elkezdenek 
melegedni és pára lép ki belőlük, majd a légtérbe szállva ott 
felhőkké egyesül. A felhőknek egyre nagyobb lesz a víztartalma, 
amit már nem tud megtartani, és évszaktól függően havazás, jégeső 
Vagy eső formájában aláhull a földre. A föld felszínén a lehullott 
csapadék elkezdi kalandos útját. A felszínen csordogál és kis ereket 
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formálva halad lefelé, amíg el nem ér egy erősebb vízfolyást. A 
víznek egy kisebb hányada beszivárog a talajba, és ott halad 
mindaddig, amíg egy vízzáró anyagot, pl. agyagot, gránitot, stb. el 
nem ér. Ott gyűlik, vastagodik a különböző szerkezetű rétegekben. 
Ha elér vastagodás közben egy olyan réteget, ami vízvezetö akkor 
elindul a további vándorlása a föld alatt. Ez a réteg lehet egy laza 
kavicsos vagy homokos réteg, vagy éppen egy sziklarepedés. A 
sziklarepedésen addig csordogál, vagy éppen folyik tovább, amíg 
valami vízzáró réteg útját nem állja. Itt újabb pihenés vár rá és 
hizlalhatja víztömegét. A "mi kis vándorunknak" szerencséje van, 
mert a sziklarepedés kivezet egy szűk völgybe, ahol ismét 
megpillanthatja a napos eget.
A vizek a föld alatt nagy távolságokra és mélységekbe jutnak a 
geológiai viszonyoktól függően. Útjuk során ásványi sókkal és 
gázokkal dúsulnak és a föld mélyében fel is melegednek. A Föld 
magja felé haladva a kőzet hőmérséklete fokozatosan melegszik.
A földkéreg vastagsága nem egyenletes a föld felszínén. 
Magyarországon a földkéreg viszonylag vékony, ezért nálunk a föld 
belseje felé haladva 100 méterenként kb. 3 Celsius fokkal nő a kőzet 
hőmérséklete. Ezzel magyarázható, hogy oly sok a geotermikus 
héjforrásunk, melyeknek zöme gyógyvíz is egyben. A víztartó 
képződmények alapján megkülönböztetünk talajvizet, rétegvizet, 
hasadékvizet, vagy karsztvizet.
Talajvíz: Nagyobb esők vagy hóolvadás után a föld alatt lassan 
szivárogva előbukkan a mélyedések vonalában. A forrásokban 
változó intenzitással rövidebb ideig /néhány hét, vagy hónap/ 
fellelhető, pl. Fenyves-forrás
Rétegvíz: Mélyebb talajszintekig leszivárgó csapadék általában 
homokos, kavicsos, talajszerkezetnél figyelhető meg. Vízhozama 
stabilabb hosszú ideig lehet nála vízre számítani, pl. Bikfa-forrás 
Hasadékvíz: Kövesebb, sziklásabb talajban találkozunk vele, 
általában hasadékokban gyűlik fel, és onnan történik kifolyása. 
Vízhozamára egész évben számíthatunk, pl. Farkas-forrás 
Karsztvíz: Jellegzetesen karsztos területen találkozunk vele a 
hegyek lábánál. Bővizű, stabil források nagyobb vízhozamokkal. 
Jellegzetessége a mésztufa kiválás, ami a forrás csövénél 
elkezdődik, és lejjebb a mederben szép mésztufagátak formájában 
jelenik meg aprócska tavak kíséretében, pl. Anyák-kútja
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Miért építünk forrásokat?
Az ember a természet része, és éppen ezért napjainkban is szeret a 
víz közelébe lenni. A források régen alapvető fontosságúak voltak 
egy település életében, hisz a folyadékpótlás elsődleges helye volt. 
A főzés, a tisztálkodás, az álatok itatása mind a forrás vizéből 
történt. Napjainkban az ivóvíz "kinccsé" vált, mert az ipar nagyon 
nagy kiterjedésben elszennyezte a város-környéki víznyerő 
területeket. Ezért, és a megnövekedett óriási vízigény miatt is nagy 
távolságokból szállítják az ivóvizet a lakóterületekre csőrendszer 
segítségével, ahol ezt tovább tisztítják, tárolják, és igény szerint 
szétosztják. Ez is ivóvíz tisztaságú, de mégsem olyan finom ízű, 
mint a forrásé. A forrás vizének ízével, hőmérsékletével, a szép 
környezettel a csapviz nem vetekedhet, talán ezért is építjük és 
védjük a forrásokat.
A Mecsek hegység geológiai adottsága miatt sok forrásra lelünk 
túráink során. A források egy jelentős része szépen kiépített, bő 
vízhozamú. Turistapoharunk segítségével könnyedén hűs vízhez 
juthatunk és olthatjuk szomjunkat.
Hogyan építsünk forrásokat?
A forrásépítés látszólag egyszerű feladatnak látszik, de, ha tartós 
vízhozamot szeretnénk elérni, akkor körültekintően kell eljárnunk. A 
kiszemelt vízfolyást, vagy forrásmezöt több éven keresztül figyeljük, 
vagy a környéken dolgozó erdészektől kell információt kérni a 
vízfolyásról. A legbiztosabb hozamokat a leendő forrásról július vagy 
augusztus hónapban lehet megtudni. Ezek a hónapok azok, 
amikorra a talajból a vízkészletek már elfogynak, és csak a 
mélyebben lévő hasadék- és karsztvizek adnak biztos vízfolyást.
A felszínre kerülő víz "befogása" történhet kútban vagy forrásban. A 
megoldás mindig attól függ, hogy milyenek a geológiai és 
terepviszonyok. Kutat ott építünk, ahol sík a terep, és ez nem teszi 
lehetővé a kifolyócső beépítését. A kútból segédeszköz, pohár, 
merítő, vagy mélyebb kút esetén vödör segítségével juthatunk a 
finom vízhez.
Forrást ott tudunk építeni, ahol a partoldalból, vagy egy 
magasabban lévő terepszintröl folyik ki a víz. A kifolyócső végén 
szabadon áramlik ki a víz. Itt segédeszköz nélkül akár a 
tenyerünkből is ihatunk.
Mi szükséges a forrásépítés megkezdéséhez?
Mielőtt az első kapavágást elvégeznénk a leendő forrásnál, három 
alapvetően fontos engedélyt kell beszereznünk!
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Először a terület tulajdonosának engedélyét, ami lehet állami vagy 
magánszemély
Másodszor a területileg illetékes természetvédelmi hatóság 
engedélyét. Itt Baranyában a Duna Dráva Nemzeti Park 
Igazgatósága adja ki.
Harmadszor a víz fogyaszthatóságát igazoló okmányt, amit az 
ÁNTSZ adhat ki.
Ha mindhárom engedély és a megfigyelés adatai birtokunkban, 
vannak akkor ismét kimegyünk a leendő forráshoz, és egy tervet 
készítünk. Erre azért van szükség, mert az anyagok mennyiségét ez 
után tudjuk megvásárolni. Impozánsabb és nagyobb kőfallal ellátott 
forrást szakemberrel terveztessünk és építtessünk meg.
Új forrást csak abban az esetben építsünk, ha arra feltétlen szükség 
van. Például egy új hosszú turistaút mentén, vagy egy állandó tábor 
vízellátása érdekében, vagy egy erdei iskola mellé, oktatási célból 
stb.
Fontos és halaszthatatlan feladat a meglévő források felújítása és a 
meglévők rendszeres tisztítása. A források felújítása éppen olyan 
értékes feladat, mint az újak megépítése. A felújítás sokszor egy új 
forrás-építéssel vetekszik, hisz a régi értékeket megőrizve kell egy 
újat alkotnunk.
Sok elöregedett, romos forrás van a Mecseken, melyek elvesztették 
fontosságukat, sokak más útvonalra terelték a turistautat, 
elnéptelenedett a falu, vagy vízműről látják el a települést. Ezeket a 
forrásokat idővel szét kell bontanunk, és a területet vissza kell adni a 
természetnek.
A források felújításához is az előzőekben leírt engedélyek 
szükségesek minden esetben.
Amihez viszont nem kell engedély, az a források rendszeres 
tisztítása, környezetének rendbe tétele. A medencék takarítása, a 
forrásvíz elfolyásának biztosítása a meder kikotrásával, a lehullott 
ágak, összeszedése, a szemét összegyűjtése, és ha lehetséges 
elszállítása.
Tervezési feladatok
Ha kisebb forrást építünk, akkor elegendő, ha fejünkben van az 
elképzelés a forrás-foglalásról, a támfal leendő formájáról és 
nagyságáról. Nagyobb munka esetén készítsünk kivitelezési tervet, 
vagy szakemberrel terveztessük meg a forrást. Ez szükséges a 
költségvetés elkészítéséhez, valamint, ha pályázati pénzből építünk, 
akkor a pályázat kiírója is kérni fogja.
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Anyagszállítás
A szükséges anyagokat és eszközöket megvásárlás után többféle 
módon szállíthatjuk a forráshoz. A legnehezebb módja a 
szállításnak, ha hátizsákban vagy kézben több fordulót teszünk a 
forrás és a lepakolt anyag között. Ez hosszadalmas és nagyon 
fárasztó. Ezt abban az esetben használjuk, ha nincs erdészeti út a 
közelben. Erdészeti úthoz közel vagy kevésbé meredek oldalban 
lovas kocsival, esetleg terepjáró autóval oldható meg ez a feladat 
gyorsan és kevésbé fárasztóan. Az erdészet, kérésünket támogatja 
területein.
A forrásmezö feltárása
Ha minden anyag a helyszínen van, akkor elkezdhetjük a forrás 
építését vagy felújítását. Legelső feladat a forrásmező vagy ér 
feltárása szerszámok segítségével. Itt elsősorban a csákánynak és 
a-kapának van fontos szerepe. Eltakarítjuk a felső talajt valamint a 
közte lévő kőzeteket mindaddig, amíg a kifolyó víz biztos pontját 
meg nem leljük. Ha ez megvan, akkor az ülepítő medencének kell a 
helyet kialakítani.
Ülepítő medence
Az ülepítő medencének egyik feladata az, hogy a víz álltai hordott 
apróbb kőzetdarabokat vagy egyéb szemcséket csapdába ejtse. 
Másodsorban a forrásvíz megfogása, tárolása és majd a kifolyás is 
ebből történik egy csövön keresztül. Az ülepítő medence része a 
túlfolyó, melynek feladata a nagyobb csapadékok hatására 
összegyűlt átlag feletti víz elvezetése. Ha erről nem gondoskodunk, 
akkor a forrás felduzzad, és vize a lazább talajszerkezet felé, 
elszökik, a forrás kiapad. Az ülepítő medence készülhet falazással, 
betonozással vagy valamilyen edény felhasználásával. Az ülepítő 
medence a Mihály remete-forrásnál egy ötliteres vasfazék, melyet 
elődeink használtak a forrásépítéshez. A vasedény belsejét az idők 
folyamán bevonta a fehér forrásmészkö. Lazább, homokosabb, 
kavicsos talaj esetén más az eljárás. Az ülepítő medencét / pl. egy 
perforált műanyaghordót / a forrásmezöbe mélyítjük, miután a helyet 
elkészítettük számára. Az edényt kövek melléhelyezésével rögzítjük. 
A kifolyócsőnek a medence felső harmadában alakítsunk ki furatot a 
kifolyócső méretének megfelelőt. A kifolyócső keresztmetszetének 
az átlagos vízhozam legalább négyszeresét át kell tudni engedni.
A medence tetejének környezetét vízzáró agyaggal le kell szigetelni 
a csörgő vizek kiszűrése érdekében. A medence teteje legyen 
viszonylag könnyen hozzáférhető, hogy idővel a medence tisztítása 
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megoldható legyen. A medence elhelyezését a tervrajz vagy leírás 
rögzítse.
Ülepítő medence nélküli foglalás
Ülepítő medence nélkül tudunk kifolyócsöves forrást készíteni kisgát 
segítségével, ha szikla alól folyik a víz. Ekkor agyagos földből gátat 
készítünk, és azon átszúrjuk a kifolyócsövet. A csövön kiáramlik a 
felgyülemlett víz, és a gát mögött a cső végét a forrás eredeti 
áramlási irányába fordítjuk. így az apró föld alól érkező 
kőzetdarabok ellenállás nélkül a csövön keresztül a szabadba 
jutnak. Ha ez jól működik, akkor eléje /kifolyási irányban/ a végleges 
gátat is megépíthetjük. Ezt a gátat erős cementes habarccsal, 
vízüveggel keverve készítjük el. A bent lévő csövet legalább tíz 
centiméter vastagon ölelje körbe ez az anyag. A vízüveg a kötést 
gyorsítja, és víz alatt is képes megkötni, és nem oldódik ki belőle a 
cement. Ha a végleges gát megdermedt, kivehetjük az ideiglenes 
agyaggátat, és elkezdhetjük a támfal vagy homlokfal megépítését. A 
cső keresztmetszetére vonatkozóan az előzőekben leírtak az 
irányadók.
A kút, mint forrás
Egyre több igény jelentkezik arra, hogy régi kutakat alakítsunk át 
kifolyócsövesre. Ez is hasonlít, vagy szinte ugyan az, mint a 
forrásfoglalás, csak itt a kút maga az ülepítő medence kissé 
túlméretezve. Erre is az előzőekben leírt szabályok vonatkoznak. 
Csak akkor oldható meg ez az átalakítás, ha a kúttól pár méterre 
tereplépcső található. Ilyen készült Mozsgón a Szent-kútnál és 
Lukafán a Cigány-kútnál a Szigetvári erdészet megbízásából és 
segítségével. A szép mészkőfalazási munkákat 
kivitelező szakember végezte.

Fontos tudni!
A kifolyócső magassága sohasem lehet magasabban az átlagos 
vízszintnél. Ha ezt nem vesszük figyelembe akkor súlyos hibát 
követünk el! A forrás vizét felduzzasztani nem ajánlatos, mert 
ezzel a forrás kifolyási helyét veszélyeztetjük! Ha valaki ezt 
mégis elfelejtené, akkor az történik, hogy a forrás mögött 
felgyülemlik a víz, és valahol utat tör magának a lazább kőzetek 
között és elszökik. Ez történik akkor is, ha az ülepítő medence 
feltelik hordalékkal, és eltorlódik a kifolyónyílás. Ha nem az átlagos 
vízszint magasságába tesszük a kifolyónyílást például kora tavaszi 
időben hóolvadás után, amikor a vízszint jóval magasabb a nyári

282



hónapokénál, akkor az történik, hogy a forrás vízhozama idővel 
csökkenni kezd, és május végére egy csepp víz sem hagyja el a 
forrás csövét

László-forrás Almáskeresztúrnál 
ülepítő medence bekötése laza talajba

Cigány-kút Lukafán 
régi kút átalakítása kifolyócsövesre

Bagoly-forrás, Mecsek Szuadó-völgy 
ülepítő medence nélküli foglalás

Bagoly-forrás Szuadó-völgy 
vegyes technikával készült
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Ez tapasztalható a nemrég szépen kivitelezett Nyáras-forrás 
esetében is. Vannak tartósan aszályos időszakok, amikor a stabil 
kifolyású források is kiapadnak, mivel nincs a forrásmezönek 
vízutánpótlása. Ez természetes folyamat, és semmiképpen sem az 
építők hibájából ered.
A kő, mint építőanyag
Lényeges dolgok, amit feltétlen tudni kell a falazó anyagokról: csak 
olyan anyagot használhatunk, ami a környezeti hatásoknak jól 
ellenáll, elsősorban a fagyásnak és a terhelhetőségnek. Ne 
használjunk kézzel könnyen darabolható anyagokat, pl. agyag pala 
féleségeket. Vigyázni kell a homokkövekkel is, mert igaz nagyon sok 
ellenáll a fagyásnak, de sok van, ami idővel lassan szétbomlik 
elemeire.
A Mecseken a legjobb minőségű építőkövek a vulkanikus kövek: a 
gránit, az andezit, a trachidolerit, a fonolit. Jellegzetes építőanyagok 
a Közép Mecsekben a különböző mészkövek és a dolomitok. Itt 
találhatóak még a jól összecementálódott, durvaszemű 
homokkövek, melyek szintén alkalmasak a falazat elkészítésére. A 
budafai kőfejtőben szintén található jól faragható, teherbíró, 
fagyásálló homokkő.
A forrás falazatának anyagánál törekedjünk arra, hogy a 
legközelebbi lelőhelyről gyűjtsük be a megfelelő köveket. Furcsán 
mutatna egy triász, vörös homokköves területen egy forrás, a 
fehéres triász mészkőből. Nem is a látvány lenne az érdekes, 
hanem az, hogy ez a kő nem onnan származik, ahol a forrás épül, 
tehát tájidegen. Mielőtt a falazást elkezdenénk, néhány gondolat a 
falépítés fajtáiról. Az ember több ezer éve használja a követ 
különböző építési célokra, védőfalakat, sáncokat, várakat, utakat, 
kerítéseket épített. A kezdet elején nem ismerte a kötőanyagokat, 
ezért a síkfelületű kövek illesztésével hozta létre alkotásait, pl. Kínai 
Nagy fal. Ahogy múltak az évek, rájöttek a mész kötő hatására, és 
így már gyorsabban tudtak falakat építeni, és ezáltal a kevésbé sík 
és kisebb köveket is fel tudták használni. A cement felhasználása és 
a különböző ragasztóanyagok már a közelmúlt termékei.
Kőfalépítési technikák
A forrásépítés történhet száraz technikával, vagy kötöanyagos 
technikával. Előfordul, hogy egy forrás építésénél mindkét technikát 
alkalmazzuk.
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Száraz falazási technika
A száraz technika lényege, hogy kötőanyag nélkül, / mész, cement 
stb. / a helyszínen fellelhető, és megfelelő szilárdságú és formájú 
kövekkel tartós támfalat, valamint előteret építhessünk.
Az alapra a támfal köveinek méretétől függően zúzottkő vagy 
kavicságyat terítünk. Erre azért van szükség, hogy a kövek stabilan 
álljanak, az egyenetlenségek, melyek a köveken vannak, könnyen 
eltüntethetők legyenek. Az alapon nyugvó kövekre helyezzük a 
következő sort úgy, hogy az kissé a partoldal felé lejtsen. így 
könnyebben tudunk a partoldal formájához igazodni. Egy-két 
hosszabban benyúló kő a partoldal felé a feltöltés után a fal 
stabilitását erősíti. A mögöttes réseket, üregeket törmelék kövekkel 
vagy hordalék homokkal egyenletesen kitöltjük, mert a habarcs, 
vagy a beton helyett ez végzi a rögzítő szerepet. Ha a kövek mögötti 
részt feltöltöttük a kőfal síkjáig, akkor kezdődhet a következő sor 
lerakása az előzőeknek megfelelően. A sorokat a fal két végénél 
lévő szépformájú, úgynevezett sarokkövekkel kezdjük, és onnan 
haladjunk befelé a kövek lerakásával. A soroknál figyeljünk arra, 
hogy lehetőleg a felső sor köveinek széle ne essen egybe az alatta 
levőével. Ha ez előfordulna sorokon keresztül, akkor a fal stabilitása 
sérülne. Fontos, hogy a fal mindig a partoldal felé dőljön néhány 
fokot. Ez a dölésszög attól függ, hogy milyen magas falat építünk és 
milyen súlyú kövekből. Nagyobb kőhöz kisebb dölésszög tartozik.
A kőfal utolsó sora a zárósor. Feladata, hogy az alatta lerakott sorok 
fellazulását megakadályozza. Ezek hosszabban nyúljanak a 
partoldalba, és a lehető legkisebbek legyenek a kövek közti 
illesztésnél a rések, ezáltal a természeti erők nehezebben tudják 
majd kikezdeni munkánkat.
Az előtér elkészítésének szabályai megegyeznek az első sor és a 
zárósorban leírtaknak. Stabil ágyazatba helyezzük a köveket, 
lehetőleg minél közelebb egymáshoz, és úgy, hogy ne tudjanak 
megmozdulni. A forrás előtere mindig a támfaltól kifele lejtsen 
néhány fokot, hogy az esővíz kifolyhasson. Ha a forrás csörgő 
medencéjétől nem csővel vezetjük el a vizet, akkor nagyobb köveket 
használjunk, és így közötte a víz mos magának medret. A 
megbolygatott talajt egyengessük el a fal fölött és mellett, hogy a 
természet minél előbb visszahódíthassa szép virágaival. 
Karbantartás: évente ellenőrizzük a kövek stabilitását, és a 
kilazultakat újra kell rögzíteni.
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Száraz technikával épített Laci-forrás a Mecsek Szuadó-völgyben

Kötőanyaggal készített falazás
Kötőanyaggal készített falak lényege, hogy kötőanyagot használunk 
a kövek rögzítéséhez, és így érjük el a falak stabilitását. A 
kötőanyaggal készült falak kevesebb karbantartást igényelnek. 
Kötőanyaga elsősorban a beton, melynek összetétele apró 
szemcséjű, folyami kavics, cement, és víz. Medencék, gátak 
építésénél az összetétel kiegészül egy kevéske vízüveggel, ami 
lehetővé teszi a víz alatti kötést. Ennél a technikánál a precíz 
kitöltésnek nincs olyan fontos szerepe, mert a beton befolyik a szűk 
résekbe is, és ott megszilárdulva erős kötést hoz létre. Laza mozgó 
partoldalaknál célravezetőbb először egy vasbeton fal készítése, 
majd ez elé a szépen rakott kőfal. A falformálás lényege, hogy kellő 
formájúvá faragott köveket illesztünk össze, és helyezünk 
betonágyba.
Karbantartás: egy év után a felső kövek elmozdulását ismét ki kell 
kenni betonnal, mert a megrokkant föld elmozog alóla, ezért 
megrepedhet a fuga.
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Cigány-kút Lukafa Kötőanyaggal készült forrás

Vegyes technikával végzett falazás
Vegyes technikával készült falak lényege, hogy ötvözi az előbb leírt 
két technika előnyeit. A száraz technika biztosítja a gyorsaságot, a 
fal akár egy nap alatt felépíthető. A kötőanyagos technika a falakat 
hosszú távon stabilizálja, minimális karbantartást igényel. Igaz közel 
sincs olyan szép, mint az előzőek, de a természet hamar feldíszíti, 
ékesíti a kevésbé mívesen munkált falakat.
Vegyes technikával készült a Szuadó-völgyben a Bagoly-forrás. 
Bármelyik technikát válasszuk, mindig kellő gondossággal járjunk el, 
mert ez biztosítja hosszútávon munkánk eredményét. A magas 
hegyeket járva találkozunk fából készített kis forrásházakkal, melyek 
az ottani túráink kedvelt célpontjai. Foglalásai általában ülepítő 
medence nélküli, mivel bőséges a vízhozamuk, és a sziklás talaj a 
medence megépítését nem igényli. A forrásvíz a sziklák közül 
bugyogva lép ki, és halad is mindjárt le a völgybe. Anyaguk 
általában vörösfenyö. A gerendákat csapolással kötik össze, rajtuk 
kis ajtó található.
Milyen nevet adjunk a forrásnak
A forrás nevének megválasztásakor az a legfontosabb, hogy 
tükrözze a környezetében lévő legjellemzőbb sajátosságokat. Egy 
szép bükkösben furcsa lenne, ha Kőris-forrásnak neveznénk el az 

287



építményt. Természetesen ez egy sarkított példa, szerencsére a 
valóságban nem is találkoztam hasonlóval. Ha tiszteletből elhunyt 
turistatársunkról nevezünk el forrást, akkor az ö neve szerepeljen a 
forrás homlokfalába falazott táblán. / pl. Csokonay-kút /
Milyen anyagból készíttessük a forrás tábláját
A tábla színezete harmonizáljon az építménnyel. Ha lehetőség van 
rá, saját falazatának kövét csiszoltassuk le, és arra vésessük a 
feliratot. A falazó anyagoknál már említettem, hogy az időjárás 
viszontagságait jól kell bírnia a kőzetnek. Igényesebb és időtállóbb 
táblát készíttethetünk gránitból, melynek sokféle színárnyalata 
ismert. Vörös homokkőbe szépen mutat a hússzínű Mórágy környéki 
gránit. / pl. Pálos - kút /
Mi szerepeljen a táblán
A tábla csak a legszükségesebb adatokat, neveket tartalmazza. A 
számok, és betűk nagysága utaljon a fontos dolgokra! A forrás 
nevének betűi mindig nagyobb méretűek legyenek, mint, az 
elkészítésének évszámaí. Ha forrásfelújítást végeztünk, akkor 
elhelyezhetjük külön kis táblára a felújítást végző szakosztály nevét, 
valamint a szponzoráló, cég nevét. Mindig ügyeljünk arra, hogy a 
felújítást végzők táblája ne kerüljön hivalkodóan a forrás falazatára. 
Természetesen vannak kivételek, melyre egy szép példát láthatunk 
a Zselicben található Istenkútnál.

A kút tábláján az alábbi szöveg olvasható:

" Vándor, ha szomjúság gyötör e rengeteg erdőben, állj meg itt 
az Istenkútnál, vedd az ivókád kezedbe s éltesd szegény Magyar 
hazát. A bor hevít, a víz éltet. De a bornak ára vagyon, a vizet a 
természet Istene adja. 1862 "

A forrásvíz elvezetése
A forrásépítésnek fontos része a víz megfelelő elvezetése a forrás 
előteréből. Elsősorban a kifolyócsőtől, a csörgőtől, és a túlfolyótól.
A jó vízelvezetés megakadályozza a forrás előterének 
eliszaposodását, lehetővé teszi a forrás száraz lábbal való 
megközelítését hosszú távon. A jól elvezetett víz megakadályozza a 
dagonyák kialakulását és a forrás beszennyezödését. A maximális 
vízhozamot, ami általában hóolvadás után jelentkezik, azt a 
kialakított túlfolyón vezessük el az előtérből. Az elvezető medret, 
vagy csövet ennek megfelelően készítsük. Tapasztalatom szerint a 
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nyitott, kövezett, elvezető csatorna kevésbé dugul el, mint a csőből 
készült, ezért inkább ezt javaslom az építésnél. A karbantartása is 
egyszerűbb a nyitott rendszerűnek. A vizet addig vezessük 
csatornában, amíg megfelelő esése nem lesz a terepen. Ha 
megfelelő az esésszög, akkor a medernek már lesz öntisztulása. A 
falazott medret alkalomszerűen tisztítani kell, ami az arra járó turista 
egyik fontos feladata, a csörgő tisztításával együtt. Az évek 
múlásával az ülepítő medencét ki kell tisztítani a forrás jó működése 
érdekében. Ez történhet a falba épített tisztítóajtón keresztül vagy 
leszívással a kifolyócsövön át. A tisztítóablak sajnos sokszor a 
forrásszennyezés egyik pontja. Kíváncsi emberek kinyitják, és nem 
csukják vissza, így minden szennyező anyag szabadon 
belekerülhet. Ha lelakatoljuk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy 
hamarosan leverik. A megoldás az, ha az ülepítő medence fölött a 
kőfalat viszonylag könnyen kibonthatóan építjük meg, és így kisebb 
munkával feladatunkat meg tudjuk oldani. A forrásépítés általában 
nem rövid időre szól, és sok fáradságot, verejtéket követel építőitől. 
Munkánkat nem önös érdekből végezzük. Munkánk eredménye a 
tiszta, jó forrásvíz, ami jólesik az erdőt járó turistának, és az erdőt 
ápoló erdészeti dolgozóknak egyaránt. A víz életünk 
nélkülözhetetlen eleme, ezért gazdálkodjunk vele okosan, védjük a 
vízgyűjtők tisztaságát, lépjünk fel a rongálókkal szemben!
A fotókat a szerző készítette
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A BARLANGKUTATÓ OSZTÁLY BESZÁMOLÓJA A 
2002. EGYESÜLETI ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL

Összeállították:
Barta Károly kutatási programvezető 

Tarnai Tamás osztályelnök 
Fotók: Kovács Norbert

A Mecsek Egyesület Barlangkutató Osztály (továbbiakban MEBO) 
tárgyévet taglaló beszámolója a 2002.január 1-től 2002. november 
30-ig terjedő időszakot öleli fel. Természetesen ez nem jelenti azt, 
hogy november végén befejeztük tevékenységünket, de annak 
érdekében azonban, hogy az évkönyv időben megjelenhessen, 
november 30-ig le kellett adnunk az éves beszámolónkat.

1. Bevezetés
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területén a MEBO az 
SZKBE közös kutatási engedélye alapján a Szuadó-völgyi víznyelők 
mögött húzódó barlangok kutatását folytatta tovább a 2002. évben. 
A Vizfö-forrás barlangrendszerének feltárását célzó kutatási 
programunk keretében az idén az alábbiakat tűztük ki célul:
1. A feltáró kutatás folytatása a Szuadó-barlangban.
2. Az 1996-ban feltárt, majd a patak által feltöltött Gilisztás- 

(korábban Triónak nevezett) barlang újbóli járhatóvá tétele.
3. A Trió-barlang végpontjain további feltárások megvalósítása.
4. Cseppkő-kormeghatározási vizsgálatok elvégzése a Szuadó-és a 

Trió-barlangban.

A barlangok hatékony feltárása méreteiknél, jellegüknél fogva már 
nem volt megvalósítható hagyományos, kézi eszközökkel illetve 
megfelelő infrastruktúra nélkül, ezért az alábbi -engedélyköteles
fejlesztéseket terveztük az idénre:
1. Robbantásos járattágitás illetve feltárás a Trió- és a Szuadó- 

barlangban.
2. Ennek háttereként villany- és telefonvezeték valamint szellőztető 

rendszer kiépítése a Szuadó- és Trió-barlangban.
3. Tartós járatbiztositással egybekötött lezárás a Gilisztás- 

barlangban.
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Munkánkat továbbra is hétvégi és egyhetes kutatóalkalmak és a 
hagyományos kéthetes nyári táborunk keretein belül folytattuk. Az 
előző évekhez képest azonban tovább fokoztuk a kutatásaink 
intenzitását, főleg az első félévben szinte minden hétvégén céljaink 
megvalósításán dolgoztunk. Ezért kutatási tevékenységünket nem a 
hagyományos módon, alkalmanként részletezve közöljük, hanem 
havi összefoglalók formájában írjuk le a végzett munkát és az elért 
eredményeket.

2. Kutatási tevékenységünk
2.1. Januári tevékenységünk
Januárban befejeztük azokat a karbantartási-rekultiválási munkákat, 
amelyeket a KTM BO illetve a DDNPI írt elő a 2001. november 8-án 
tartott terepi egyeztetés alkalmával, nevezetesen a Szuadó-barlang 
bejárati aknájának a külső oldali terméskővel, hordalékkal és talajjal 
való feltöltését, a Szuadó-barlang létrájának a karbantartását és a 
Trió-barlang létráinak a korrózióvédelmét, megerősítését és 
drótköteleinek a cseréjét (10-es drótkötélre illetve lehetőség szerint 
L-vasakra).
A Szuadó-barlang és a Trió-barlang Vizes-ágának végpontján 
folytattuk a küzdelmes bontást, látványos előrehaladás nem történt.

2.2. Februári tevékenységünk
Ebben a hónapban minden erőnkkel a Gilisztás-barlang bejárati 
aknájának az újbóli kiácsolására koncentráltunk. Korábbi terveinkkel 
ellentétben csak az újbóli feltárásra volt a kezünkben engedély, a 
tartós járatbiztosításra nem, így az előbbi keretein belül 
ideiglenesen, akácfaácsolattal próbáltuk meg biztosítani a 
négyméteres bejárati aknát. A rohammunka oka az volt, hogy 
tevékenységünket a vegetációs időszakon kívülre kellett 
korlátoznunk, így március 1-től július 31-ig szüneteltetni 
kényszerültünk a feltárás folytatását. A Trió-barlangban végezhető 
biztonságos munkálatokhoz viszont mindenképpen
elengedhetetlennek tartottuk a nyelötorok rendbetételét. A 2 db 
2x1x1 m-es ácsolati tagot február utolsó napján sikerült a kibontott 
munkagödörbe helyezni, de a stabilizálását, bedeszkázását és a 
visszatemetését már nem tudtuk ebben a hónapban befejezni.
A fent leírt munka mellett folytattuk a Trió-barlang 2001-ben 
megkezdett térképezését.
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Búbos kemence és felette a zászlós 
csepp

Cseppköfolyam

Érdekes cseppköforma Az agyagos ág végponti szűkülete
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2.3. Márciusi tevékenységünk
Március első napjaiban emberfeletti munkával sikerült befejeznünk a 
Gilisztás-nyelö bejárati ácsolatát. A vizet visszaengedtük a nyelőre, 
ezzel több évre megoldottnak tűnik a Trió-barlang vízbetörés 
veszélyétől mentes kutatása, mivel a Gilisztás-barlangban kontrollált 
módon nyelődik el az Orfűi-patak vize, illetve nagyobb áradásokat 
követően is viszonylag könnyen eltávolítható az eltömödés 
veszélyével fenyegető hordalék a nyelő bejáratából. Az ácsolat 
elkészítésével megteremtettük az alapot a Gilisztás-barlang újbóli 
feltárásához is.
A hónap további részében méterről méterre küzdöttük magunkat 
előre a Trió-barlang Vizes-ágának hasadékában. A 20-30 cm széles 
hasadék éppen nem érte el az ember számára járható méretet, de a 
néhány cm-rel történő tágítása is komoly erőpróbát jelentett a 
kompakt szálkőzet miatt. Bár 10 m-rel előrébb jutottunk, még nem 
láttuk az „alagút” végét.

2.4. Áprilisi tevékenységünk
A már-már reménytelennek tűnő további bontás során a hónap 
közepén új reménysugár csillant: a végpontról előre világítva kb. 2 
m-rel beljebb a lámpafény elveszett a sötétben, és kiáltásaink 
visszhangja is nagyobb légteret sejtetett. Április 18-án bejutottunk a 
várva-várt folytatásba: egy 5x8 m-es alapterületű, 3-4 m magas 
terembe, ahonnan két kézenfekvő továbbjutás kínálkozott. Egyik a 
teremben csörgedező csekély vízhozamú patak elnyelődési helye, 
másik pedig a terem hátsó végében lévő kútszerü mélyedés. A 
hónap hátralevő részében feltérképeztük az újonnan feltárt 
szakaszokat.

2.5. Májusi tevékenységünk
A hétvégi táborok létszámának a függvényében a Trió-barlang új 
termének (Nagy-terem) egy vagy mindkét végpontján folytattuk a 
bontást. A terem bejárata alatti munkahelyről kiderült, hogy a 
törmelék alatt elvész a járat, és feltehetően a másik bontási ponton 
leszünk képesek kilépni a teremből a barlang folytatásába.
A hónap egyik legfontosabb eseménye, hogy befejeztük a Trió
barlang 1:100-as méretarányú térképének az elkészítését.
Mind a Szuadó-, mind a Trió-barlangban begyűjtöttük a cseppkő-kor 
meghatározásokhoz szükséges anyagokat. Ez a Búbos kemence 
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megfúrását, egyéb helyeken pedig letört cseppkövek összegyűjtését 
jelentette.

2.6. Júniusi tevékenységünk
A terem túlsó sarkában található, „Kút”-nak elnevezett kútszerű 
mélyedés alján kb. 4 m mélységben egy keskeny vízvezető 
hasadékot értünk el, amelyből az omladék által adott irányban 
(ferdén lefelé) próbáltunk továbbjutni. A szűk hely, a nedvesség és a 
levegötlenség, embert próbáló körülményeket teremtett a végponti 
bontásban résztvevők számára.

2.7. Nyári táborunk
A július 25-töl augusztus 11-ig tartó tábor folyamán a Szuadó-, a 
Gilisztás- és a Trió-barlangok közül -technikai lehetőségeink 
függvényében- a Trió-barlang Vizes-ágának végpontjára és a 
Gilisztás-barlang feltöltődött járatainak újbóli feltárására 
koncentráltunk. A folyamatos esőzések eredményeképpen rendkívül 
mostoha körülmények között (kiszáríthatatlan overallokban, szivárgó 
vizekben fekve, stb.) folyt a munka, de ennek ellenére eredményes, 
jó hangulatú tábort tudhatunk magunk mögött. A 12 napos táborban 
összesen 77 résztvevő fordult meg, az előkészítő napokat kivéve 
minimum 21, maximum 48 fő volt a táborban, az átlagos létszám 35- 
36 fő volt. A munka volumenére jellemző, hogy a résztvevők 
összesen 241 műszakot teljesítettek, ami kb. 1200 munkaórának 
felel meg. Ennek kb. 53 %-a a barlangban realizálódott. A tábor alatt 
megmozgatott állóeszköz-állomány (UAZ, kompresszorok, 
aggregátorok, fúrók, tömlők, stb.) értéke meghaladta az 1 millió 
forintot.
A tábor legjelentősebb eredményét a Trió-barlang Vizes
végpontján elért 6-7 m-es előrehaladás jelenti. A Nagy-termet 
követő hasadékból küzdelmes munkával sikerült feltárni azt a 
négykézlábas járatszakaszt, amely -követve a terem falának 
íves futását- enyhe lejtéssel vezet lefelé. Itt a legnagyobb 
problémát az óriási mennyiségű törmelék és a depóhely (Nagy
terem) távolsága adja. A Gilisztás-barlang tavasszal elkészült 
új bejárati ácsolatának a kipucolását augusztus I-én kezdtük el. 
Ezzel megkönnyítettük a víz elnyelődését, biztonságosabbá 
téve így a Trió-barlang bontását is.
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A Trió barlang végpontján műszak végén Zászlós cseppkövek

Esti vacsora és napi értékelés Szuado-völgyi nyári kutatótábor

2.8. Szeptemberi tevékenységünk
A hónap folyamán csak a Trió-barlangban folyt munka. A Vizes-ág 
végpontján egyre nehezebb körülmények közt haladtunk előre kb. 1 
m-t. A fő problémát a vizes munkahely, a levegötlenség, a nagy 
mennyiségű omladék és annak a Nagy-teremig történő kiszállítása 
jelenti. Emellett az Agyagos-ág végpontján kipucoltuk a befolyt 
sarat, előkészítve ezzel a további bontást itt is. Az Agyagos-ág első 
kisterméből felmásztunk egy bejövő, fentebbi járatszintre, amely 
mögött hosszabb szakaszt feltételeztünk, de a betorkolló járatot 4-5 
m távolságban cseppköfal zárja el.

2.9. Októberi tevékenységünk
Ebben a hónapban megkezdtük a Trió- és a Szuadó-barlang 
villamos hálózatának a kiépítését. A kiépítési tervnek megfelelően 
pontosan felmértük az anyagszükségletet és a vezetékek valamint a 

295



szerelvények pontos rögzítési lehetőségeit, majd beszereztük a 
szükséges berendezéseket és vezetékeket.
2.10. Novemberi tevékenységünk
A Trió-barlang Vizes-végpontjának bontása mellett a Szuadó- 
barlangban rögzítettük a villamos vezetékeket. Reményeink szerint 
mind a Trió-barlangban, mind a Szuadó-barlangban az év hátralévő 
részében, december folyamán be fogjuk fejezni a villamos hálózat 
kiépítését, amely lehetővé teszi szivattyúk és levegőztetés 
használatát, amely új távlatokat nyithat a barlangok további 
feltárásaiban.

3. Kutatási eredmények és koncepciók
Az év legfontosabb eredményeit az alábbiakban foglalhatnánk 
össze:
1. Elvégeztük a Gilisztás-barlang bejárati aknájának újbóli 

kiácsolását. A masszív akácfaácsolatttal remélhetően legalább 8- 
10 évre megoldódik a bejárati biztosítás. Sajnos az újbóli feltárást 
és lezárást nem tudtuk már megvalósítani, de természetesen a 
szándékunk továbbra is megvan ezen munka elvégzésére.

2. A Trió-barlangban kb. 60 m összhosszúságú új járatszakaszt 
tártunk fel. Ennek legjelentősebb hányada a Vizes-ág hasadéka 
és a Nagy-terem.

3. Elkészítettük a Trió-barlang 1:100-as méretarányú térképét.
4. Begyűjtöttük a mintákat a tervezett cseppkő-kormeghatározási 

vizsgálatokhoz a Szuadó- és a Trió-barlangból is. A minták 
elemzése még nem történt meg.

5. Megkezdtük a villany- és szellőztető rendszer kiépítését a 
barlangokban, a kiépítéseket még decemberben szeretnénk olyan 
mértékben megvalósítani, hogy a jövő év elejére csak apró 
szerelési munkálatok maradjanak.

A jövőben minden erőnkkel szeretnénk a három barlang további 
feltárására koncentrálni. Továbbra is fenntartjuk azon 
véleményünket, miszerint a Szuadó-völgyi nyelők valamelyikén 
keresztül vannak a legkomolyabb esélyeink a Vízfő- 
barlangrendszerbe való bejutásnak. Technikai eszközeink 
fejlődésének és a kiépítés alatt álló infrastruktúrának köszönhetően 
2003-ban - a Gilisztás-barlang újbóli feltárása mellett - komoly 
támadást tervezünk a Szuadó- és a Trió-barlang végpontjai ellen is.
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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. Köszönettel tartozunk, Kiss 
Péternek /Vertikor Rt./ és a Pannonpower Rt.-nek, akik pénz- és 
eszközbeli támogatásának köszönhetjük táboraink eredményes 
lebonyolítását.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik nyolcéves kutatásunkban 
tevékenyen részt vettek, vállalták a barlangi munka fáradalmait, 
vagy sokszor mostoha időjárási viszonyok között a felszíni munka 
kellemetlenségeit.
Végül szeretnénk köszönetét mondani mindazoknak, akik a 
személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával anyagilag 
támogatták munkánkat, céljainkat.

Jó szerencsét!

Búboskemence Érdekes színvilágú képződmény
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A TERMÉSZETJÁRÓ OSZTÁLY 2002-ES 
PROGRAMJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

BAUMANN JÓZSEF

A Mecsek Egyesület Természetjáró osztálya / továbbiakban 
METEJÓ / feladatait a munkatervének megfelelően végezte.
Túravezetés

Túravezetőink az év során tizenhét túrát vállaltak, hét túravezetövel. 
Ezek a túrák illeszkedtek a Baranya Megyei Természetbarát 
Szövetség túratervéhez. A túrákon szeptemberig összesen 175 fő 
vett részt és 204 km tettek meg. Túravezetöink a terven kívül 
további 20 túrát vezettek belföldön és külföldön, iskoláknak, 
önkormányzatoknak, és baráti társaságoknak. A túrákon a hangulat 
mindig kellemes volt, ami a túravezetök felkészültségét dicséri. 
Igény van rövidebb távú túrákra is, mely igényt a következő évi 
túratervünknél figyelembe veszünk. Jobban propagáljuk a 
továbbiakban a megyében, megrendezésre kerülő egyéb 
nyílttúrákat.

Természetvédelmi feladataink
A Mecsek és környéke mindig sok feladattal látja el a természetet 
szerető turistákat. Észreveszik a rongálásokat az erdei 
létesítményeknél, felhívják a figyelmet a megrongált turistautakra, 
kitisztítják a források medencéit, jelzik a szakembereknek a ritkán 
előforduló növényeket, rovarokat, segítenek a leromlott állapotú 
létesítmények felújításában.
Munkánkat a Mecsek Egyesület Természetvédelmi Osztálya segíti. 
Minden munkát, amit természeti környezetben végzünk, egyeztetünk 
velük, különös tekintettel a természetvédelmi területeken.

A VI. Cserkészkerülettel kötött együttműködési szerződéseink 
"élnek". Jönnek az információk a mecseki források állapotáról, 
vízhozamukról, és a vizek hőmérsékletéről. A forrásokat 
rendszeresen kitisztítják, és a kisebb javításokat el is elvégzik a 
forrásokon. A Mecseken a pihenőket, utakat, kilátókat, kereszteket 
és egyéb erdei létesítményeket is rendszeresen ellenőrzik, és erről 
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tájékoztatják az egyesületet. A Mecseken a pihenőket, utakat, 
kilátókat, kereszteket és egyéb erdei létesítményeket is 
rendszeresen ellenőrzik, és erről tájékoztatják az egyesületet. Az 
információáramlás még nem kielégítő, de reméljük a következő év 
során tovább javul információs tevékenységünk. A Mecsek 
Egyesület a Hírlevél segítségével tájékoztatja a tagságot és a 
cserkészvezetőket az egyesület életéről és az előttünk álló 
feladatokról.

Kollár Tamás rendszeresen ápolja a Dömör-kapunál lévő 
buszfordulóban lévő sziklakertet, információs táblákat és a Ptacsek- 
pihenőt. Sok szemetet hord le a Mecsekről, amit a környéken 
összegyűjt. Áldozatkész munkáját segíti a Mecsek Egyesület 
Természetjáró Osztálya a szűkös anyagi lehetőségeihez mérten. 
Kovács Szabó János a Szigriszt keresztet és környékét csinosította. 
Baronek Jenő egyéb fontos teendői mellett, rendszeresen tisztítja a 
Büdüs-kút környékét, javítja a ház állapotát.

Köszönjük Tasnádi Jánosnak és segítőinek a Balincai-kút felújítását 
a Vörösfenyö-kulcsosház közelében.

Ptacek-pihenő
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A Hetvehelyi erdészet szép forrást épített a Bakonyai-vadászház 
közelében a Miska-forrást. Náluk és a Szigetvári erdészetnél lassan 
hagyomány, hogy minden évben felújítanak egy forrást a Mecseken. 
Az Ordas tanya állapotmegóvása tovább folytatódott. Kifestettük a 
szobát, lefestettük a vaságyakat, fertőtlenítettük a szekrényeket.
A kiszáradt és a ház fele hajló hatalmas fenyőt kötéllel több irányból 
kibiztosítottuk és hagyományos kézi fűrésszel nem kis erőfeszítés 
árán a földre döntöttük.

A nagy nyári felhőszakadás kárt tett a völgyben lévő forrásokban. 
Közel két méter magas víz sodort farönköket, gallyakat a forrásokon 
keresztül. A Csokonay-kút felső falazatát és jobb oldalát elsodorta 
az ár, iszappal töltötte fel az előteret. A Csepegő-forrás hátsó falát 
károsította a vihar. Több köbméter fát kellett elhordani mellőlük. A 
kút és a forrás egy hónap múlva már megújult formában fogadta a 
szomjas vándorokat.
Köszönöm feleségemnek Áginak a nehéz forrásépítö és egyéb 
férfias munkát, amit velünk együtt végzett. Köszönöm a sok 
türelmet, amit velem szemben tanúsított a sok magányos vándorlás 
/ terepbejárás / idején.

2002-s programunktól anyagi okok miatt sajnos kissé el kellett 
térnünk, mert a beadott és elfogadott 320000 ezer forintos 
költségvetéssel szemben csak töredékét 70000 ezer forintot kapott 
osztályunk.
Ennek oka a nem megfelelő tagdíjfegyelem, a pályázatok későn 
érkeztek, és csak szeptemberben lehet beadni őket, valamint a 
mecénások pénztálcáihoz sem találtuk meg az odavezető utat.
A szűkös forrásokat átcsoportosítva sikerült más, kevésbé 
pénzigényes, de sürgető feladatot megoldanunk.

Nagy segítséget kaptunk a Mecsek Erdészeti Rt. több vezetőjétől, 
különösen Papp Kálmán Igazgató Úrtól, aki az erdei fakereszt 
újjáépítését támogatta. /Unferdorben József favágó emlékére / 
Köszönet jár a Kovács Faüzem KFT. Vezetőjének, Kovács 
Jánosnak és munkatársának Szanyi Istvánnak, akik telephelyükkel 
és gépeikkel segítették a nehéz és terjedelmes kereszt elkészítését. 
Forrásfelújítás programunkat megváltoztattuk és az Anyák-kútja, 
valamint a Barátság-forrás helyett, a Bagoly-forrást és a Pálos-kutat 
újítottuk fel.
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A Bagoly-forrásnál a MEBO. tagjai segédkeztek, kicsik és nagyok, 
lányok és asszonyok, nemkímélve szépségüket.
A Pálos-kút felújításánál feleségem, barátaim, az Aranyhorda TE. és 
a Hetvehelyi erdészet segédkeztek.

A mecseki pihenők felújítását a PVVRt. vállalta magára. A munkát 
határidő előtt elvégezték és így szép felújított pihenők mellett 
kényelmes padokkal ellátott utakon sétálhat a turista a Mecsek 
Egyesület régi emlékei között. A cserkészekkel kötöttünk egy 
megállapodást, hogy ők havi rendszerességgel figyelik állapotukat, 
és észrevételeiket eljuttatják az egyesületnek.

Nagy öröm számunkra, hogy a 2001-s évben felújított Rózsa-forrás 
melletti ledőlt hidat egy szép újjal pótolta a PVVRt. Pihenőpadokat is 
tettek a sétaút mellé köszönet érte!
A parkerdő útjelzéseinek festését a BMTSZ elvégezte így erről 
nekünk nem kellett gondoskodni.

Útjelzések a Mecseken
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Az alábbiakban az osztály jelentősebb munkáit sorolom fel a 
számok tükrében

Erdei kereszt 10 fő 42 ó Unferdorben József emlékére
Forrás felújítások 28 fő 50 ó Bagoly-forrás és Pálos -kút
Forrás tisztítás 120 fő 90 ó 120 Mecseki forrás
Szemétgyűjtés 25 fő 30 ó Munkatúrák
Lakatos munkák 1 fő 8 ó Dömör-kapu táblák
Asztalos munka 1 fő 24 ó Büdös-kút kamra ajtó
Túravezetés 7 fő 36 ó Túratervben lévők
Szigriszt - kereszt 1 fő 8Ó Festés, takarítás
Dömör-kapu 1 fő 20 ó Ptacek-pihenő, buszforduló

Ordas-tanya 2 fő 90 ó
ápolása

Festés, karbantartás
Összesen: 196 fő 498 ó

A METEJO rendszeresen küld írásos és képi anyagot a Hírlevél 
szerkesztőjének, hogy a tagságot tájékoztatni tudja az elvégzett 
munkákról és feladatokról. Az elkövetkező 2003 - s év túratervét is 
szeretnénk így eljuttatni minden tagtársunkhoz. Reméljük, hogy 
tagságunk és mecénásaink tudomást szereznek tevékenységünkről, 
és minél többen segítik majd munkánkat. Ezáltal a Mecsek 
létesítményei, mihamarább megszépülnek, és jó érzéssel 
sétálhatunk az erdei ösvényeken és turistautakon.
A beszámoló nem a teljesség igényével készült, mivel sok esemény 
és munka nem került lejegyzésre és így az anyagot szerkesztő 
osztályvezető birtokába.

A METEJÓ, a nevek tételes felsorolása nélkül mindenkinek köszöni 
a munkát és a támogatást.
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Somost László B. Horváth Csílla Barohek Jtnö 
rmon s»r»zc> szr»*(s«i.'i

ELKÉSZÜLT VÉGRE A MŰ ...

I Ikészüll végre a mu. 
czcrszemü 
könyv egy dics«» tónénctrc 
S hogy mu szól majd a váron? 
ízt bízza rátok
Pécs száztíz éven egyesülete 
Gyertek vele a Mecsekre. 
KUdAs-kúthoz, Kantavárttoz! 
Mclcgmányt* a Páfrányom keresve 
gondoljatok arra.
a Mecsek szeretete 
hány emberi kellett gerjedclcmrc. 
hogy kedveteket odavezesse 
Száztíz év kel cicire
* meganny t kép egyszerre benne, 
számolatlan szól érdié 
ezernyi név.
Mind a jövőnek mesél 
lettel tértiével kiterítse
Vegyelek kézbe. mini alutgy én, 
inén ez a mu a midiről beszél. 
» büszke a Mecsek I gycvuletrc. 
s ki feldolgozta történetét, 
tudásával a lelket is beletette, 
így lett ez a mú egész.
v bátorít a Mccsck-verefctre. 
hogy soha ne feledje 
ódon vantsa. Pécs.

Afrzztdm Gtörjí»
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MÉLTATLANUL ELFELEDETT ELŐDÖK

ZALÁN BÉLA

Az Abaligeti-barlanggal foglalkozó kiadványokban alig találjuk 
nyomát, vagy egyáltalán meg sem említik azokat a helybéli 
plébánosokat, akiknek tevékenysége az egyéb kötelezettségen túl 
kiterjedt a község határában nyíló üregre is. Egyikük raktárnak, 
pincének használta azt, míg mások a feltárásán, kiépítésén, 
bemutatásán fáradoztak. Az eddig fellelt dokumentumok 
segítségével igyekszem, a teljesség igénye nélkül némi bepillantást 
nyújtani munkálkodásukba.
Abaligeten, ebben a szép, Nyugat-mecseki kis faluban, 1757-ben 
alakult meg a plébánia, melynek első plébánosa Riedl Antal volt. 
Szolgálatát 1758. április 23. kezdte meg a faluban. Az ö ideje alatt 
épült fel a plébánia, és valószínűleg más lehetősége nem lévén ez 
időszakban használhatta a barlang elöüregét raktárnak, pincének a 
plébános. Talán innen ered a barlang, „Paplika” elnevezése is, 
melyet Kitaibel Pál 1799-ben tett abaligeti látogatásáról írt 
naplójában is olvashatunk. A jobbára helybeliek által használt 
elnevezés számos írott változata maradt ránk, mint pl. Nagy-paplika, 
Paplika, Pap lika, Paplyuk, Papluka, Pfaffenhöhle. Sajnálatos, hogy 
a későbbiekben a barlangról megjelenő leírások, kiadványok nem 
alkalmazták ezen elnevezések valamelyikét, mely utalt volna az 
üreg első ismert hasznosítójára is. A barlangról szóló tudományos 
munkák sorát Kölesy Vince 1820-ban nyitotta meg „Az újonnan 
felfedezett Abaligethi Barlangnak leírása.” című művével. Ezt 
követően számos írás látott napvilágot különböző szerzők tollából, 
melyek egy része kizárólag Kölesy munkásságán alapult, és új 
információk híján sorra vették át az általa, alkalmazott 
elnevezéseket, és járultak hozzá, hogy az Abaligeti-barlang 
megnevezés váljon elterjedtté. A barlangnak a fent említett 
felhasználása is szükségessé tette, hogy ott valamilyen átalakítás, 
tereprendezés, vízelvezetés, lezárás történjen. Sajnos, ezekről a 
beavatkozásokról részletes feljegyzések nem maradtak ránk. Riedl 
Antal 1786. február 2-án hunyt el Ábaligeten.
Széplaki Ferenc plébános 1860 augusztusától 1882. február 27-én 
bekövetkezett haláláig tevékenykedet Abaligeten. A barlang ekkorra 
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már jelentős ismeretségre tett szert, köszönhető ez Kölesy 
Vincének, valamint Schmidl Adolf neves földrajztudósnak. Az üreg 
hírneve olyannyira terjed, hogy bekerül a világ száz csodáját 
ismertető XIX. században, Párizsban megjelent kiadványba is. Ez 
időben jelentősen növekedett a barlang látogatottsága. A bejárat 
előtt ekkor már kellemes pihenőhely volt kialakítva, ahova Széplaki 
Ferenc plébános a rözsetetö alá padokat, asztalokat helyeztet el. 
Chalupni János plébános1882 márciusában kezdte meg szolgálatát 
Abaligeten. Igen tevékeny és buzgó ember volt. Már 1884-ben 
gyűjtést szervezett a barlang megnyitása és hozzáférhetővé tétele 
érdekébe. A közzétett felhívása nem volt hiábavaló, törekvését 
Kleidorfer Ferenc és Buday mérnök urak szakértelmükkel és jó 
tanácsaikkal támogatták. Az adományok gyűjtésében szerzett 
érdemeket Csima Lajos, Németh József, Sipöcz István. Sistovich 
képviselő 50 Forintot adományozott a cél érdekében, Szeifricz 
kanonok pedig egy nagy tölgyfát ajánlott fel hídépítésre. Sipőc 
István 20 Ft-ot, míg Nádasy Kálmán, ifj. Jessensky Ferenc 10-10 Ft- 
ot, Matyasovszky Jakab, Grizling Ferenc és kollégái, Fülöp István, 
Szigrisst Lajos 5-5 Ft-ot, Hölbling Viktor, Bubregy Béla 2 Ft-ot, 
Ruwald Alajos 1,50 Ft-ot, és még vagy 20-25 fő különböző mértékű 
adománnyal járult hozzá a költségekhez. A többit Chalupni János a 
sajátjából fedezte.
A feltárási és kiépítési munkálatok 
1884. március 6-án kezdődtek meg, 
amikor is dinamit és lőpor 
felhasználásával november 12.-ig 
az úgynevezett ’’Pokol torkáig” 
rendbehozatott a barlang. Néhány 
napos szünet után november 24-től 
december 28-ig folytatódtak a 
kiépítési, lezárási munkálatok és 
ezzel a barlang csaknem a jelenlegi 
alakjában megnyittatott.
Feltétlenül szükséges volt, az addig 
közprédának számító barlang sorsát 
rendezni, hiszen még Szily László 
képviselő és földbirtokos sem 
átallotta a képződmények egy 
részét letöretni, és egy kocsira valót 

Megcsonkított képződmény 
a barlangban
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elvitetni, hogy otthon kútját, kertjét díszíthesse velük. Lenkei Lajos 
1885-ben a barlangban tett látogatásáról írott tárcájában olvasható 
az a mondat mely sajnos a mai napig nem vesztett 
érvényességéből: „A lefejezett természeti képződményeket látva, 
irigység tölt el minket utódaink iránt, akik ilyenre biztos nem 
vetemednek”.
Chalupni János, ki nem kímélt sem fáradtságot, sem anyagi 
áldozatot, hogy a barlangot a turisták számára is hozzáférhetővé 
tegye, még három évig folytatta áldásos tevékenységét, amikor is 
himlőjárvány sújtotta a tájat.

A plébános ön
zetlenül ápolta a 
betegeket, míg
nem 1887. de
cember 15-én ő 
is áldozatául nem 
esett a kór-nak. 
Sírja hozzá 
méltatlan állapot
ban ugyan, de 
még megtalál
ható az abaligeti 
temetőben.

Kiss József 1890-ben a Turisták Lapjában egy Abaligeti- 
barlangtúrárol írt, és a következő szavakkal méltatta Chalupni János 
tevékenységét: „Azon előnyös változás, melyet a barlang mostani és 
régi képe között találunk, egyedül az ö maradandó érdeme s neve 
elválaszthatatlanul össze van forrva a barlang történetével”.
Bíró Imre plébános 1888 februárjában kezdte meg tevékenységét 
Abaligeten. Elődjéhez méltóan fáradhatatlanul gondozta a barlangot. 
Kiépített utak, 36 db tölgyfahíd, állandóan alkalmazott vezető és 
fáklyák, lámpák álltak a kíváncsi látogatók rendelkezésére. A 
belépőjegy személyenként 36 kr. egy lámpa 10 kr. magnézium 
sodrony métere 20 kr. a vezető bére 50 kr. volt (egy liter bor 30 kr.). 
Kezdeményezte a barlang régészeti feltárását, amit Wosinszky Mór 
apátplébános, a szekszárdi múzeum igazgatója 1889 tavaszán el is 
végzett. Fényképfelvételeket készíttetett Papp Lajos fotográfussal 
1889-ben a barlang bejáratáról és belsejéről, a fotókból néhány mai 
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napig a plébánia folyosóját díszíti. Képeskönyvet nyomatott „Az 
Abaligeti-cseppköbarlang és vidéke" címmel.
Bíró Imre elődjéről sem feledkezett meg, emléktáblát helyezett el a 
barlangban a sírkőnek nevezett sziklatömb felett az alábbi 
szöveggel.

„E sírkőnek nevezett darabot
Fenn állva s szárazon hogy láthatod.
Chalupni János, a korán meghalt 
Plébánosnak tulajdoníthatod.

Ezernyolczszáznyolczvannégy volt akkor, 
Midőn nyitott dinamit és lőpor.
Nyoczvanhétben cseppköszin himlő-kór
Ölé meg. A barlang is sírt ekkor.”

Bíró Imre

A sírkőnek nevezett szikla az Abaligeti-barlangban
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A barlang áldozatkész gondozója 1901 decemberéig elődjéhez 
méltóan végezte önzetlen munkáját, mikor is a kötelességnek 
engedelmeskedve új szolgálati helyére távozott.
Tihanyi János a volt hetvehelyi plébános vette át az abaligeti 
plébánia vezetését 1921. december 27-én. A barlangról 1922 
márciusában a plébánia történetében a következőket jegyezte le „ A 
barlang is teljesen el volt hanyagolva, 1918-tól 1922-ig senki sem 
törődött vele s oly magas iszap borította a bejáratot, a külső árkot és 
a barlang belső részét, hogy nem lehetett bemenni. A hidak is el 
voltak rongálva, letördelve, s azokat is ki kellett javíttatni és uj 
hidakat készíttetni. A kiadásokat előlegeztem s lassan az év 
folyamán a belépő díjakból megtérültek a kiadások. Hogy a barlang 
ismét járható újságban közöltem s messze vidékről megindult ismét 
a látogatás. Csonkamagyarországban az abaligeti barlang erősen 
látogatott hely lett.”
Tihanyi Jánosnak miközben a barlang renbehozatalával, a turista 
forgalom fellendítésével foglalkozott, jutott ideje a Budapestről 
érkezett neves vendégek munkálkodását is figyelemmel kísérni. |gy 
pl. Bokor Elemér és Katic Oszkár reggeltől késő estig tartó 
térképező tevékenységét, melynek eredményeképpen kiderült, hogy 
a barlang nem 950m hosszú, hanem csak 600méter. Fontosnak 
tartotta Méhely Lajosnak és Bokor Elemérnek a barlangban végzett 
közös kutatásait is, olyannyira, hogy az e témából tartott 
előadásokról, és megjelenő kiadványról is feljegyzéseket készített. A 
barlangot 1925-ben 1324-en látogatták meg, ez ötmillió korona 
bevételt jelentett. A forgalom további növelése érdekében 
reklámtáblát helyeztetett el a vasútállomáson és a barlang előtt, bent 
a barlangban 30 db. új jelzőtábla került kihelyezésre. Taizs József 
pécsi könyvnyomdájában 1926. január 15-én 9000 db. képeslapot 
rendelt a barlangról, három változatban 3500000 koronáért. Dr. 
Méhely Lajostó.l ki Abaligeten tartózkodott, értesül a barlangban 
felfedezett vakrák körüli bonyodalmakról, hogy ki is fedezte fel az 
állatokat Dr. Méhely L. vagy Dr. Bokor E., és hogy ebből párbaj 
kihívás, majd bírósági ügy lett. Mivel azt tapasztalta, hogy pl. 1925- 
ben sokan jönnek gyűjteni, majd csereberéltek a ritka élőlény 
példányaival, elhatározta, hogy szigorúbban kell fellépni a gyűjtés 
ellen, mert könnyen kiirthatják e ritka állatfajtát. Komocsy István 
kanonok egyházmegyei tanfelügyelő kérésére 1927-ben az 
„Egyházmegyei Irka” részére egy címképnek megfelelő felvételt 
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készített a barlangról, leírta annak történetét és jelentőségét a 
gyerekek részére.

Az irka borítólapja

Kezdeményezte 1929-ben a barlang előtti várócsarnok és egy 
barlangvezetői lakás felépítését. ígéretet kapott az egyházmegyei 
hatóságtól 2000 pengős hitelre, de közben kiderítette, hogy a 
Chalupni plébános által 1884-ben Temmert Miklóstól megvásárolt 
barlang előtti földterület valójában a közbirtokosság tulajdona volt és 
azt Temmert M. nem adhatta volna el. A baj az volt, hogy az ígért 
kölcsön így nem volt felvehető. Az Abaligeten tartózkodott alispánt 
sikerült meggyőznie, és az ügy mellé állítania, aki végül is 2000 
pengő segélyt és 2000 pengő 6 % 10 évre szóló hitelt ígért az 
építkezéshez. A pécsi egyetem megbízásából Dr. Gebhardt Antal 
1930. január 6-án kezdte meg a cseppköbarlang állat és növénytani 
kutatását, Tihanyi figyelemmel kísérte tevékenységét. 1931. június 
25-én 1000 példányban rendelte meg a „Tájékoztató az abaligeti 
cseppköbarlang látogatása alkalmával” című kiadványt. 1931. július 
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első felében építtette a barlang előtt álló menedékházat, amely 400 
pengőbe került. A tervet maga készítette. Tihanyi János plébános 
szolgálatát 1935-ben fejezte be.

A barlang mai bejárata

Úgy érzem, elérkezett az ideje, hogy mindazon egyházi személyek, 
akik valamit is tettek az Abaligeti-barlangért, -és közülük nem egy 
kimagaslót és példamutatót cselekedett-, kilépjenek az 
ismeretlenség homályából.
Chalupni János, Bíró Imre, Tihanyi János Abaligeten szolgáló 
plébánosoknak a természet ezen alkotása iránti szeretete, kitartó 
munkálkodása mindörökre fel kell, hogy jegyeztessen a barlang 
történetében. Emléktáblát érdemelnének és nem a feledést.

Végezetül szeretném megköszönni Gábor Mária ny. tanárnak, hogy 
helytörténeti kutatásaival, és Simák Ágnesnek, hogy fordításaival 
segítették munkámat.
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FELTÁRÁSRA VÁRÓ, MÉG ISMERETLEN 
BARLANGFOLYOSÓK FELSZÍNI KIJELÖLÉSE, 

A MECSEKBEN

RÓNAKI LÁSZLÓ

Felmerül a keresett barlang-folyosó feltárásához, annak nyomvonal 
kijelölése a felszínen. Ehhez számos módszer ismeretes, melyek 
közül a mecseki karszton néhány már kipróbálásra került.
A hét nagy mecseki karsztforrás patakos barlangjai közül az 
érdeklődés körébe különböző időszakokban eltérő indítatással a 
Vízfő, a Tettye és a Paplika -utóbbi ismertebb néven az Abaligeti- 
barlang- került.
Jelenleg a legnagyobb speleo-hidrográfiai rendszer, a Vízfö 
barlangjának feltárását célzó kutató munkák kerültek előtérbe, 
annak esetleges idegenforgalmi hasznosítására.
Rövid áttekintésben ismerkedjünk a múlttal.
A tervezett pécsi hőerőmű és a város vízellátását szolgáló 
kutatások1 (révén került sor az első geofizikai mérésekre a Tettye- 
forrás és a Vízfö-forrás felszínre lépéseinek körzetében a „Túrám” 
módszerrel2.

1 Kessler Hubert: Előzetes jelentés a mecseki karsztvíz kutatásokról-VITUKI Bp.1953 
kézirat.
2 Halász Lajos-Sebestyén Károly Szikora József: A geofizikai eszközök és módszerek 
a karsztkutatásnál [Tettye, Vízfö, Béke-bg.] Hidrológiai Közlöny 1953. 9.-10.
3 Baranyi István - Rónaki László: A Mecsek hegység barlangjainak kimutatása 
geofizikai és hidrogeológiai módszerekkel [francia nyelven] Karszt és Barlangkutatás 
VII.1972

Az Abaligeti-barlang ismert és geodéziaiig felmért, majd a felszínen 
kijelölt nyomvonalán a Mecseki Ércbányászati Vállalat 
támogatásával kísérleti geofizikai mérésekre kerülhetett sor. 
Különböző módszerekkel és szonda elrendezésekkel, már a 
laboratóriumi körülmények között is nagy mélységű lehatolásukkal 
bizonyíthatóan a terepen hasonlóan ígéretes eredményre vezetek. 
Pécsett és Budapesten tartott előadásokat követően nyomtatásban 
a napilapokon kívül szakmai publikáció is készült3.
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E vizsgálatok akkor kiterjedtek a Vízfö-barlangnak az Achilles- 
víznyelö környékén feltételezett nyomvonalának kimutatására is.
Az abaligeti járatrendszer kimutatására a Nyáras-völgyben és a 
Vízföhöz tartozó egyik víznyelőnél végeztünk különböző geofizikai 
mérési módszerekkel eredményesnek mondható kísérleteket. Utóbbi 
sóoldat betáplálásával történt, mely nyelőnek a Pro Natura 
Barlangkutató Csoport által megvalósított feltárása sikeresnek 
mondható. Azóta a barlang egy szakasza beomlott. E mérések 
adatait csak az évi jelentésűnkben rögzítettük4. Anélkül, hogy az 
idegenforgalmi hasznosítás céljából történő feltárás érdekében 
megkeresésre sor került volna, foglalkoztunk e kérdéskörrel, miután 
a helyi napilapban tavaly ilyen felvetés volt5. Mint a fentiekből 
kiderült, a geofizikai módszerek mellett a hidrogeológia, morfológia 
és a víznyomjelzés módszereinek együttes alkalmazása 
eredményes lehet a vizsgált probléma megválaszolására.

Várhegyi András - Rónaki László: A geofizikai kutatómódszerek alkalmazása. A 
MKCs 1980-as Évi Jelentése
5 Új Dunántúli Napló 2001.aug.11.

Már a ’80-as -idézett- jelentésünkben megtalálható egy tízezres 
méretarányú hidroizohipszás térkép a Vízfö vízgyűjtőjéről, melyet a 
Mecseki Ércbányászati Vállalat 10 db. kutatófúrásában észlelt 
karsztvízszintek figyelembevételével szerkesztettem. Azóta további 
fúrások mélyültek és a barlang feltárások is újabb eredményeket 
mutatnak. így lehetővé vált még további 12 vízszint adattal 
kiegészíteni a korábbiakat. A területen végzett 10 víznyomjelzés 
eredményeinek és a tektonikai-morfológiai ismereteink alapján olyan 
újabb térképet szerkesztettünk, mely minden bizonnyal lehetővé 
teszi a patakos barlangfolyosók feltételezett nyomvonalainak 
pontosabb előrejelzését a kitűzendő geofizikai mérésekhez.
A megfelelő pontossággal szerkesztett izohipszás kép általában 
nem csak a felszíni hidrográfia vízfolyási hálózatához rendelt 
talajvíz, vagy karsztvíz-áramlásról ad pontos felvilágosítást, de a 
karsztvíz esetében a felszín alatti erózióbázist képviselő barlang 
folyosók elhelyezkedéséről is árulkodik. A megfelelő pontosságot 
természetesen a figyelembe vehető adatok síkban elegendő és 
alkalmas módon elhelyezkedő mennyisége biztosíthatja. Ebből 
következik, hogy a feltártságot biztosító kutatás kiterjedése -ami 
esetünkben döntően érckutatást célzó mélyfúrás volt- meghatározó 
az elérhető pontosságra. Mivel a hazai uránipar megszűnt, így az 
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eddig lemélyített mecseki karsztot is e céllal feltárt kutató fúrások 
száma már nem növekszik, tehát az adatok számának növelésére e 
téren már nem számíthatunk. Ezért volt célszerű a záró helyzetről 
képet adni.
A három évtizedes kutató munkánk során minden nagy karsztforrás 
vízgyűjtőjén „házi használatra” kijelöltük az általunk elképzelt barlag- 
folyosók nyomvonalát, melyek természetesen a kutatási adatok 
bővülésével időben változtak. így történt ez nemcsak a Tettye, de a 
Vízfö esetében is, mely utóbbi a Mecsek hegység legnagyobb, még 
gyakorlatilag feltáratlan barlang-redszeréböl táplálkozik.
A hazai barlangkutatók előtt ismeretes, hogy a Mecseki Karsztkutató 
Csoport megalakulásának 24. évében a tagságának 19 évi kitartó 
munkája nagyszerű eredményre vezetett, amikor ’96-ban a Vízföhöz 
tartozó legmélyebb víznyelő barlangunk a „Spirál” feltárult. Itt 
rövidesen 100 méter mélyen, mintegy 40 m hosszban bejárható 
patakos barlang folyosót ismerhettünk meg. Azóta is folyik az 
eredményes feltáró munka, és a megismert barlangterek méterei- 
köbméterei egyre nőnek, de most nem erről akarok számot adni. 
Megfigyeltük, hogy a közeli „Palermó-víznyelö”-ben eltűnő büdöskúti 
vízfolyás hozama sokkal nagyobb, mint a folyás irányban 100 
méterrel mélyebben lévő „Vereckei folyosóban” mérhető 
vízmennyiség. Ebből nyilvánvaló, hogy az általunk kutatott barlang 
terek csak távolabb fognak egyesülni egy mellettünk-alattunk (?) 
még ismeretlen -vélhetően tágabb- folyosóval.
Az általunk szerkesztett izohipszás térkép - és egyéb adatok 
figyelembevételének alapján kirajzolódó feltételezett barlang 
folyosók helyzete a „Spirál” közelében természetesen nem alkalmas 
arra, hogy eldönthessük a „Palermó"-ból eredő víz vezetését 
szolgáló barlang-folyosó mélybeli pontos nyomvonalát.
Ezzel szemben figyelemre méltó -sokkal pontosabb- eredményre 
vezetett Szarka Rudolf geofizikus tagtársunk által a karszt felszínen 
végzett patakos barlang-folyosót kijelölő tevékenysége, figyelmet 
érdemlő -találmánynak számító- módszere több helyen igazolta 
elképzeléseinket. Megelégedésünkre a Spirál ismert folyosóinak 
közvetlen közelében a felszínen pontosan kijelölte a keresett fő 
barlang folyosó nyomvonalát, miáltal a Spirál két ellenkező irányú 
folyosójában kijelölhettük a reménybeli irányt. A felszínen kijelölt 
nyomvonal Vízfő felé számomra is egy új út lehetőségét mutatja, 
ami által itt az izohipszák további pontosítására is lehetőség nyílik. A 
meggyőződésem szerint bizonyíthatóan használható módszer igen 
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nagy reményekre jogosít a bányászati módszerekkel történő barlang 
feltárásra a Mecsekben és másutt, ha ez igényként hasznosítási 
céllal esetleg felmerülne és Öt a mérések elvégzésére 
megkeresnék..

★Elhangzott előadás a Barlangkutatók Szakmai Találkozóján 
Miskolc-Egyetemváros 2002 nov. 16.-án.
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A MECSEKI KARSZTKUTATÓ CSOPORT 
30 ÉVES MŰKÖDÉSÉNEK MEGÜNNEPLÉSE

RÓNAKI LÁSZLÓ

Az alábbiakba közöljük a 2002.11.08-i ünnepségen elhangzott 
beszédet.
„Szeretettel köszöntőm minden kedves megjelent régi és új 
csoporttársainkat, barátaimat, és a Mecseki Karsztkutató Csoportot 
támogató vendégeinket.
Kedvem szerint mindenkit név szerint felsorolnék, aki körünkben 
megjelent. Ez bizonyára célszerű is lenne, hisz három évtized során 
egy-egy időszakban együtt kutatók nem ismerhették a másik 
időszakban aktívakat. Az idővel takarékoskodva elnézést kérek 
azoktól, akiknek nevét nem említem, de kérem azokat, akik nevűket 
hallják, hogy kézfelnyújtással jelezzék kilétüket.
Összejöttünk megünnepelni az 1972 októberében megalakult 
Mecseki Karsztkutató Csoport működésének 30 éves fennállását. 
Ünnepi összejövetelünk programja szerény, de a csoport együttléte 
felemelő.

Ünnepi beszéd Teca mama vendéglőjében az 52 jelenlévő előtt Fotó Gál György
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Barlangkutató tevékenységem az ötvenes évek végén (a 
rendezvényünkre elsőként meghívott) Vass Béla által vezetett 
Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatal barlangkutató csoportjából 
indult.
Mint az uránércbánya dolgozója a hidrogeológia révén szakmailag is 
elkötelezettje lettem a karsztkutatás tudományos jellegű 
művelésének. Ez indított egy nemcsak a barlangfeltárást művelő
kutatócsoport megszervezésére.
Még a csoport megalakulása előtt a MÉV Kutató-Mélyfúró üzem két 
lelkes -itt jelenlévő- munkatársával (Marton József és Gudmann 
Károly) egy mélyfúrásunk melletti töbörben nyílt lyuk kibontásával 
1967-ben az általunk Vásáros úti zsombolynak elnevezett inaktív 
víznyelő feltárását kezdtük.
A megalakult csoport első tevékenysége néhai Koch László 
tagtársunk által feltárt Jószerencsét-zsomboly tovább mélyítése volt. 
A következő évek munkáiról egyre terjedelmesebb jelentések 
készültek, melyek szakmai színvonalát elismerve a Magyar Karszt 
és Barlangkutató Társulat bíráló bizottsága kitüntető díjazásokkal 
honorált.
Célnak már a csoport alakulását megelőzően is a mecseki karszt 
kataszterezését jelöltem ki, melyet természetesen a térképünkön 
rögzített reménybelinek ítélt nyílások megbontása követett. E 
tevékenységről -mint a téli szpeleomorfológiai felvételezésről- 
számoltam be 1964-ben az Abaligeten tartott Magyar Karszt-és 
Barlangkutató Társulat vándorgyűlésen. A Mecsekben tertott 
második vándorgyűlést (a XXI. Országos Barlang napot) 1976-ban 
csoportunk rendezte. Ezen Rebró Katalin tagtársunk filmet is 
forgatott, amit videóra szeretném átjátszani, hogy számotokra 
megtekinthető legyen.
Eredményeinkről az öt évvel ez előtt megjelent Jubileumi 
évkönyvünkből tájékozódhatnak az érdeklődök.Itt most csak néhány 
kiemelkedő munkánkra kívánok rámutatni, melyek vezéralakjai jelen 
rendezvényünkre természetesen meghívót kaptak.
A Mecseki Karsztkutató Csoport a Mecseki Ércbányászati Vállalat 
támogatásával szerveződött. A támogatásában oroszlánrészt vállalt 
Szomolányi Gyula vezérigazgató helyettes. A Kutató-Mélyfúró Üzem 
geológus, geofizikus, geodéta szakemberei is mellénk álltak. így 
komoly eredményeket tudtunk felmutatni a karszthidrogeológiai 
térképezés és a geofizikai módszerekkel végzett üregkutatás terén.
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Kaposváron is szerveződött 1991-ben egy eszperantista részlegünk 
Vukov Péter vezetésével. Szegedről jöttek kutatni hozzánk Hódi 
Gábor és Molnár Krisztián. Budapestről dr.Kátai Levente, az Ariadne 
csoport búvára a Spirál első szifonjának átúszója Surányi Gergely, 
Veszprémből Meizinger Máté, Debrecenből Kovács István és Gergő, 
továbbá Villányból, Komlóról Nagymányokról, Szekszárdról és még 
több vidéki településről sokan mások.
Meg kell említenem többek között a Forráskataszterezö 
munkabizottságunk sok éves munkáját, az 1918-as születésű 
Molnár Pista bácsi lakásán. A forrás kataszter térkép anyagát - 
ugyan úgy, mint a barlang kataszterét is -tízezres méretarányban 
gondos munkával Navratil Géza tagtársunk készítette A barlang 
feltárás palettáján a Köteles-zsomboly, a Remény-zsomboly, a 
Korall-zsomboly és a Spirál-víznyelö-barlang kiemelten említhető. 
Ezeknél tevékenykedő jeles tagtársainkat is örömmel köszönthetjük, 
mint Kövesdi Jánost, Bodrog Józsefet, Kéki Antalt és Nemes 
Balázst. A Barnakö-barlang kutatásában korábban már jelesre 
vizsgázottak most a legjelentősebb munkahelyünkön a Spirálban 
fáradoznak Glöckler Gábor vezetésével. Kiváló társai Róth Anti, 
Németh Kornél, Antal Márti, Hálák Miklós és még sokan mások. A 
régiek közül nem feledhetjük Mogyit (Mogyorósi Feri) a Dokit, 
(dr.Deák Péter) a Pomsit (Pomsár Sanyi) a Tokányt (Borsos Tibit). 
Felejthetetlen élmény volt a Villányi hegységben kutatni. Itt említhető 
többek között Peresztegi Laci, Fellegvárt Bandi, Pólai Józsi és 
Téglás Judit neve.
A kovácsszénája! kutatás gasztronómiai élményekkel színezett 
éveire emlékezve Haizer József polgármester úr -mint csoporttárs- 
patronálásában a régészek (Gábor Olivér és dr Pozsárkó Csaba) 
mellett a Pónya házaspár (Peti és Kati) valamint Klampi (a 
Klampauer Józsi) neve jut eszembe. Sok aktív tagtársunk között had 
emeljem ki a Gál családot,(Gálnét Ildikót, fiát, Bencét) különösen a 
családfőt Gál Gyurit aki a csoport vezető helyettesi tisztet betöltve 
kiemelkedően sokat tesz a feltárások érdekében
Természetesen köszönet illeti valamennyi aktív név szerint esetleg 
nem említett-csoporttársunkat és munkánkban segítséget nyújtó, itt 
megjelent Pro Natura Barlangkutató Egyesület tagjait.(Szatyor Miki, 
a Tegzes testvérek: -Andris Zoli, Zalán Béla és Balogh Andris) 
Meghívtuk rendezvényünkre a Magyar Karszt és Barlangkutató 
Társulat elnökét és titkárát, a Duna Dráva Nemzeti Park 
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Igazgatóság igazgatóját és előadóját, továbbá a Mecsek Egyesület 
elnökét, titkárát, és választmányát.
Végezetül megemlékezünk elhunyt tagtársainkról, akiknek neveit 
megörökítő táblát kívánunk elhelyezni Budán, a Szemlő-hegyi- 
barlang feletti Barlangkutatók Emlékkertjében. Ezek: Előd Szaniszló 
(akiről a Spirál-víznyelőben, mint annak egyik első kutatójáról egy 
termet és a nagy szakadékot neveztük el), Schwarcz Dénes, 
Székely Márton, Koch László, Pál János a MÉV dolgozói, továbbá 
Eszéky Ottó a Vízügyi Igazgatóság volt mérnöke és Hellényi Miksa a 
gázgyár gépészmérnöke.
Kibontjuk most a megfakult, viharvert, denevéres trikolórunkat egy 
korszak lezárására. Jövő évben, 2003 január 25.-én az Origó 
Egyesület elnökének Kis Varga Istvánnak meghívására az Origó 
Házban rendezendő csoportgyűlésen egy új zászlóbontással 
folytatjuk a munkánkat.
Ehhez kívánok jó szerencsét és az est további részében kellemes 
együttlétet, de nem mulasztom el megköszönni valamennyi 
megjelentnek, hogy részvételükkel megtisztelték csoporttársaikat.”

Az ünnepi vacsora vidám poharazgatással, ismerkedéssel, és az 
emlékek felidézésével, késő éjszaka fejeződött be.

A Spirál-víznyelö-barlang bejáratánál Fotó Gál György
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MECSEKI KARSZTKUTATÓ CSOPORT 
2002 ÉVI FELTÁRÓ MUNKÁJÁNAK KIVONATOS 

ÖSSZEFOGLALÓJA

RÓNAKI LÁSZLÓ

A Nyugat-mecseki karszton akárcsak az előző években a csoport 
feltáró munkája a Spirál-viznyelö-barlangra összpontosult. Itt az u.n. 
„Belépő”, vagy 1. sz. szifon mögötti járat kutatásán volt a hangsúly. 
Ennek során az 1. szifon kibontásával és lecsapolásával, majd a 
további szifonok (2. 3.) tágításával voltunk elfoglalva. Ennek során 
még a 3. sz. „Sóderos” szifon előtti lejtős szakaszt nagyrészt kitöltő, 
és a víz befolyásoktól újra és újra visszasodort kavics anyagot kellett 
bezsákolni, hogy alkalmas helyen deponálhassuk. A Rókalyukon át 
így már könnyebben elérhető negyedik, a ’’Reménytelen-szifon" 
bontását is megkezdhettük. A munka továbbra itt zajlik egy, még 
névtelen litoklázisoktól szabdalt teremben. Ha a megjelent kutatók 
száma meghaladja e munkahely igényét, akkor egy-egy alkalommal 
a „Verecke” folyosó végpontjának bontására is szánunk időt. Ez 
sajnos éppen a munkahely fölött a mennyezetről fakadó vízbefolyás 
és a patakba fekvés miatt rendkívül nehéz körülmények között 
folytatható.
A Spirál-víznyelő közelében az „Aliz-töbör"-ben a mészkő és dolomit 
határon több köbméter föld kitermelésével történt „szondázás” egy 
esetleges vízjárat után -eddig eredménnyel nem járt.
A már régóta kutatott szárazkúti 1. sz. víznyelő (Fáni-lyuk) és annak 
Iker-lyuka (a Krematórium) bontásával csak néhány újabb méter 
feltárással lettünk gazdagabbak.
A Négylevelű-zsomboly tovább bontása során egy boltozatos 
terembe sikerült lejutni, melyből a továbbjutást jelentő kútszerű üreg 
felett, azt elzáró leszakadt sziklát kell valami módon majd 
eltávolítani.
A Négylevelű-zsomboly közelében megásott Mésztufás-zsomboly 
azóta beomlott, de a földtani érdekessége miatt újra nyitását 
tervezzük.
A Körtvélyes-ll.sz. zsomboly 8. méterében elért üreg alját kitöltő 
csontmaradványos agyagdugó kitermelése folyik.
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A Magasles-egyes és kettes zsombolyok feltárása is folyamatban 
van.
A Körtvélyes-völgy medrében három név nélküli nyelő 
megkutatásába kezdtünk. Egyik ezek közül É-D-i irányú litoklázisban 
alakult ki. Bontása reményt keltő de a 2 méter mélyen elért 
szűkületben a munka igen nehéz.
Felderítő munkák voltak a Vízmű-nyelőben és a Koráll- 
zsombolyban.
Hét napos kutatótábor során régészeti feltárást végeztünk a 
dunaszekcsöi Várhegy lösz falában található, un.Töröklyuk-ban.(\d. 
ME. Hírlevél 2002 IV. negyedév. 8. oldal.)
A fenti összeállítás kizárólag a csoport feltáró tevékenységére 
korlátozódik. Eredményeit az év vége előtt két hónappal korainak 
véljük közreadni, így ez csak a munkák rövid áttekintése. A feltáró 
munkákban 11 munkahelyen eddig összesen 37 fö részvételét 
jegyeztük 35 kutatási nap során.

Gál György fotói a Spirál-víznyelő barlangból

Ereszkedés a Spirál-víznyelő Szaniszló-aknájában
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ALELNÖKI BESZÁMOLÓ

TARNAI TAMÁS

Tisztelt Tagtársaim, Kedves Barátaim!

Lévén ez az első beszámoló, amelyet a Mecsek Egyesület 
alelnökeként terjesztek a tisztelt tagság elé, így nem csak azoknak a 
mögöttünk álló eseményeknek a tárgyszerű bemutatását szeretném 
az alábbi sorokban összefoglalni, amelyek alelnöki feladatkörömbe 
tartoztak az elmúlt egy évben, hanem egy kicsit bővebb 
tájékoztatást is kívánok adni arról, hogy milyen motivációtól, 
személyes indíttatástól hajtva, milyen alapelvek mentén kívántam és 
kívánok dolgozni a Mecsek Egyesületben. Szeretném felvázolni azt 
is, hogy milyen célok elérését tartottam fontosnak a munkám során 
és tartok fontosnak a jövő Mecsek Egyesületében.
Itt kell megjegyeznem, hogy sok munka és feladat már a 
megválasztásom előtt elkezdődött, így ezek, illetve sok előkészítő 
tevékenység esetében értelemszerűen időben kitolódik a 
beszámolóm a 2001 őszi időszakra is.

Visszatekintés
Nos, a bevezetőmben foglaltak szerint engedjék, engedjétek meg 
nekem, hogy az alelnöki beszámolómat egy kis visszatekintéssel 
kezdjem. Teszem ezt azért, hogy számot adhassak arról, hogyan is 
kapcsolódtam be a Mecsek Egyesület munkájába, miért is gondolom 
úgy, hogy nekem is van helyem és feladatom abban a közösségben, 
amelynek legfőbb célja - mint ahogyan a neve is utal rá - a Mecsek 
és környezetének szépítése, természeti és társadalmi értékeinek 
feltárása, gondozása és megőrzése.
1993. őszén, érdekes módon, éppen a Mecsek Egyesület 
újjáalakulásának évében jártam először a Mecsekben, mint zöldfülű 
barlangkutató, hogy a hegységgel és annak földalatti világával 
ismerkedjem. Ekkor lettem szerelmese a hegynek és az azt körül 
ölelő tájnak, valamint a lankáihoz simuló településeknek. Ez a 
szerelem, azóta sem múlt el. Ez az érzés az, amelyből erőt merítve 
képes vagyok a teljes embert kívánó hivatásos munkám mellett még 
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egy emberként ide, a Mecsekre és a Mecsek Egyesületre 
koncentrálni.
1995. tavaszán léptem be a Mecsek Egyesületbe és az akkor Vass 
Béla vezetésével működő Barlangkutató Osztály keretében 
tevékenykedtem, számos barlangkutató társammal egyetemben. 
Először tudományos vizsgálatokat végeztünk annak érdekében, 
hogy magunk is belássuk, elhiggyük azt a nem mindennapi 
elképzelést -amelyet nagyra becsült elődeink már felvázoltak- hogy 
a Nyugat-Mecsek ad helyt hazánk egyik legnagyobb 
barlangrendszerének. A Barta Károly barátommal, jelenleg 
Egyesületünk Barlangkutató Osztályának kutatási 
programvezetőjével elkészített munka alapján -amely egyébként 
komoly szakmai elismerést váltott ki a barlangkutatók körében-
1996. végén, már megalapozott tudományos bizonyítékokra 
alapozva állíthattuk, hogy Magyarország harmadik legnagyobb 
barlangrendszere húzódik a Vízfö-forrás mögött!
1997-ben javaslatomra és vezetésemmel a Mecsek Egyesület 
Barlangkutató Osztály mellett létrehoztunk egy jogi személyiséget, a 
Szegedi Karszt és Barlangkutató Egyesületet, a szegedi 
egyetemisták és a Szegeden kínálkozó erőforrások még 
hatékonyabb igénybevételére, hogy még több erőt tudjunk a Mecsek 
hegység barlangvilágának, az előttünk lebegő Vízfö-barlangrendszer 
feltárásának érdekében mozgósítani. Az összefogás a Mecsek 
Egyesülettel és annak Barlangkutató Osztályával példás volt, az 
évek során egyfajta szimbiózis jött létre, hogy karöltve mindvégig a 
lehető legnagyobb erőt kihozva magunkból tudjunk a Mecsekért és 
annak felszín alatti csodás világáért tevékenykedni.
így hát egészen 2001. őszéig -a Mecsek Egyesület 
Választmányának döntése értelmében 2001. tavaszától, a 
Barlangkutató Osztály elnökeként is- erre a nem mindennapi emberi 
és tárgyi energiákat követelő barlangfeltáró munkára koncentráltam.

A megbízatás
A sors azonban újabb kihívást tartogatott a számomra. Időközben 
ugyanis, az 1993-ban újjáalakult Mecsek Egyesület kezdeti 
lendületének 1999-re, és 2000-re való lankadása miatt változások 
készülődtek. Minden az irányban mutatott, hogy új energiákat kell a 
munkába bevonni. A régi vezetés, múlhatatlan érdemei elismerése 
mellett, a tagságunk köszönetnyilvánításától kísérve átadta helyét az 
újnak.
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A 2001-ben megválasztott új Választmány, élén Somos! László 
elnökünkkel, nagy erővel látott hozzá, ahhoz a munkához, amelytől 
a Mecsek Egyesület felvirágoztatását remélte, és amellyel 
egyesületünket ismét a régió első számú civil szervezetei szintjére 
kívánta felemelni. E nagyszabású munka keretében egyre jobban 
kezdett az Egyesületünk, és annak vezetése az osztályelnökök és 
az osztályok munkájára is számítani. Ekkor, ebben a pezsgésben 
volt alkalmam először bekapcsolódni az egyesületi szintű munkába. 
Számos előterjesztés, több javaslat, a választmányi munkában való 
aktív részvétel, az egyesület ügyeiben való felelősségteljes 
állásfoglalás és a Mecsek Egyesület jövőkép tervezetének 
elkészítése révén vállalhattam szerepet Egyesületünk vezetésében. 
Egyszer csak azon vettem észre magam, hogy mind a Választmány, 
mind a Választmány szőkebb vezetése is egyre komolyabban 
számít a munkámra.
A Mecsek Egyesület Közgyűlésén, 2002. február 27-én, úgy 
éreztem, hogy a közel egy éves, rendkívül aktív egyesületi 
szerepvállalásom, valamint a korábbi eredményes kutatómunkám 
elismeréseként választott meg tagságunk az alelnöki posztra. A 
megbízatást azonban nem csak köszönetként, hanem óriási 
bizalomként is értékeltem. Ez a bizalom adott mindvégig erőt a 
munkához, még a legnagyobb nehézségek közepette is. A célom 
az, hogy ne csak megszolgáljam, hanem túl is teljesítsem azt az 
elvárást, amelyet a Mecsek Egyesület és annak tagsága nekem 
szavazott.

Célok
Mielőtt azonban hozzáfognék a mögöttünk álló egy év alelnöki 
feladatait érintő eseményeinek összefoglalásához, még egy 
gondolatsort engedjenek meg nekem a Tisztelt Tagtársak. Hiszen 
nem lehet közömbös egyikünk előtt sem az, hogy miért is 
dolgozunk, milyen célokat is tűzünk ki magunk elé. Először tehát, 
szeretném megfogalmazni, milyennek látom a jövő Mecsek 
Egyesületét. Milyen az a kívánt cél, amelynek elérését 
szükségesnek érzem, és amelyet szakmailag megalapozottnak is 
tekintek, és amely érdekében dolgoztam az elmúlt időszakban, és 
amelyért dolgozni szeretnék a jövőben is.

A Mecsek Egyesület egy befogadó, minden értékteremtő 
elképzelésre nyitott társadalmi szervezetnek tekintem, amely mind 
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tevékenységében, mind támogatói körében széles elvi alapokra 
építkezik, és amely méltó történelmi hagyományaihoz és a kitűzött 
céljaihoz.
Véleményem szerint az Egyesületünknek a kitűzött céljai 
megvalósítása során emberi-etikai referenciaként az egyetemes 
emberi értékeket kell tekintenie, különös tekintettel a szeretetre, az 
igazságosságra, az őszinteségre, a toleranciára, a bajtársiasságra, 
a kitartásra, és a felelősségteljességre. Szakmai-etikai 
referenciaként a kitartó munkavégzést, a szakmai becsületességet, 
nyitottságot, a folyamatos ismeretszerzést és a céltudatosságot kell 
alapvetőnek tartania.
Felfogásom szerint a Mecsek Egyesület a közeli jövőben olyan 
összeforrott, megfelelő szakmai és emberi felkészültséggel 
rendelkező tagok közösségével rendelkezik majd, amely feladatai 
megvalósítása közben minden tagjának a lehető legtartalmasabb 
szakmai és emberi élményt nyújtja.
Reményem szerint a Mecsek Egyesület a jövőben, magába 
olvasztva a lehető legszélesebb társadalmi réteget és szakmai 
csoportosulásokat és stabil bázist jelentő tagsággal rendelkezik. A 
pozitív értelemben vett, a szűkebb régiójának szeretetére büszke 
lokálpatrióta tagjain kívül számos, hazánk más területein élő (sőt 
külföldi) tagokkal is rendelkezik, akik egyszerűen csak szeretik a 
Mecseket és környékét, illetve akik érdeklődési körük miatt kötődnek 
a régióhoz. Az Egyesület mind a fiatalok, mind az idősek számára 
egyenértékűen nyitott.
Nem érzem lehetetlennek, hogy hamarosan a Mecsek Egyesület 
tagsága a tagdíjat fizetők szerint több száz fő lesz, akik lelkesen 
vesznek részt a programokon. A tagságból legalább száz-százötven 
fő különösen aktív, akik az osztályok keretein belül a programok 
megszervezésében igen fontos szerepet játszanak. A közeljövőben 
a Mecsek Egyesület tagjának lenni kiemelkedően elismert státuszt 
jelent a régió közgondolkodásában.
Szeretném, ha a Mecsek Egyesület a tagság összefogásához, a 
karitatív, kulturális és szakmai céljainak a megvalósításához minél 
előbb egy jól szervezett professzionális szervezetet tartana fenn, 
megfelelő infrastrukturális háttérrel, ahol a munkafeltételek 
alkalmasak a komoly feladatok elvégzéséhez. Továbbá szeretném, 
ha a jövőben az Egyesület szervezete a tagság irányában még 
inkább szolgáltató jellegűvé válna.
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Alapvető fontosságúnak érzem, hogy a Mecsek Egyesület 
szervezete önfenntartó legyen, a mellé rendelt forrásteremtésre is 
alkalmas struktúrák, rendszerek és eszközök biztosítsák a 
professzionális szervezet működtetéséhez szükséges 
forrásfedezetet. A jövőben a szervezet az önálló hozzáadott érték 
teremtése révén a működési költségeivel nem az alapszabályban 
megfogalmazott célok elérésére gyűjtött adományokat, valamint a 
megnyert pályázatokat terheli, hanem újabb forrásokkal támogatja 
azokat.
Igen, a fenti célok nagyszabásúak és messzire mutatóak elismerem. 
De felteszem a kérdést Kedves Tagtársak: lehet-e komoly célokat 
megvalósítani jól működő, erős, hatékony, lelkes és elkötelezett 
Mecsek Egyesület nélkül? Lehet-e eredményesen dolgozni jól 
körülhatárolt célok nélkül? Hogy mi erre válasz? Úgy gondolom az, 
hogy nem! Annak ellenére, hogy magam is alapvetőnek érzem az 
egyén magatartásának és tevékenységének fontosságát a 
környezetünk természeti és társadalmi értékeinek ápolása és 
megóvása terén, mégis azt gondolom, hogy összefogással, egy 
céltudatos, erős és eredményes Mecsek Egyesülettel messze többet 
tehetünk a céljaink eléréséért, mint egyénenként!

Az elmúlt időszak történései és eredményei az alelnöki 
feladatok esetében
De nézzük hát végre a mögöttünk álló kicsit több, mint egy évet, és 
annak az alelnöki tevékenységet is érintő történéseit, amelyről a 
következő sorokban, kötelességemnek megfelelően be kell 
számolnom a Tisztelt Tagtársaimnak. Lássuk tehát, milyen 
eredményeket értünk el az eltelt egy évben, hogyan is valósultak 
meg azok a célok, amelyeket az év elején kitűztünk magunk elé.
Az elmúlt évi, alelnöki munkám során a legfontosabb feladatok - 
amelyekről a megválasztásomat követően is szóltam - a következők 
voltak. Az iroda működésének beindítása mind tárgyi, mind személyi 
oldalról, illetve az iroda folyamatos működtetése. A pályázati munka 
fejlesztése és hatékony koordinálása. Az osztályok munkájának 
összehangolása és a költségeik figyelése. A 2002. évi források és 
költségek tervezése. A Mecsek Egyesület operatív 
feladatmegosztásának kidolgozása. A Pártoló Tagsági Rendszer 
kialakítása, működésének beindítása.
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Iroda
Egy jól működő, a tagság irányában szolgáltató jellegű iroda 
működését elengedhetetlennek tartom a Mecsek Egyesület 
életében. Egy ilyen iroda kialakítását kezdtük meg és fejeztük be az 
elmúlt időszakban.
A Mecsek Egyesület irodája, 2001. ősze óta, Somosi László úr 
segítsége révén a Baranya házban található meg. A helyváltoztatást 
a városhoz való közelebb kerülés és a rendezvényeink könnyebb 
lebonyolítása tette indokolttá, de számos egyéb előnnyel is 
számolhatunk az új helyen. A ház előadó termeinek használatával 
immár a rendezvényeink méltó lebonyolítására is lehetőségünk van. 
Ennek eredménye képpen, mind az ötórai beszélgetéseink, mind a 
választmányi ülések, mind pedig a Közgyűlésünk kellemes 
környezetben zajlott le. Elnökünk támogatása révén korszerű 
számítástechnikai eszközöket biztosítunk az eredményes irodai 
munkához, valamint megfelelő bútorokkal rendezhettük be az új 
helységet. Az iroda kisebb felszerelési tárgyainak biztosítását, 
néhány tagtársammal közösen oldottuk meg. 2002. végén 
elmondható, hogy sikeresen kialakítottuk a Mecsek Egyesület 
irodájának magas színvonalú eszközhátterét. Ez óriási eredmény! 
Nem mellékesek azonban a személyi feltételek sem. Az iroda 
működtetését először fiatal, lelkes egyetemisták segítségével 
kezdtük el. Szerettünk volna új dinamizmust hozni a Mecsek 
Egyesület életébe, gondolva arra is, hogy az utánpótlás 
szempontjából is jó, ha elkötelezett fiatalokat állítunk az 
Egyesületünk mellé. Bár érezhető volt a fiatalok tájékozatlansága az 
egyes ügyek esetében, mégis rendkívüli lelkesedésük 
eredményeképpen jelentősen járultak hozzá az iroda beindításához, 
működtetéséhez és egy új modell bevezetéséhez szükséges alapok 
lerakásához.
2002. folyamán a nyári szünettől eltekintve folyamatosan 
működtettük az irodát, ahol megoldottuk az iratok szabályszerű 
kezelését és archiválását, bevezettük az iktatást, sőt visszamenőleg 
is elkezdtük az iratok rendezését és lefűzését, valamint belső 
levelezési rendszert alakítottunk ki az ügymenet hatékonyabbá 
tétele érdekében. Az irodán keresztül közelebb hoztuk a tagságot az 
egyesület napi ügyeihez, tájékoztatást adva, illetve foglalkozva 
kéréseikkel és felvetéseikkel. Az iroda rendszeres működése 
egyfajta identitáserösödést hozott a Mecsek Egyesületnek, és egy 
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olyan folyamatosságot biztosított és biztosít a jövőben is, amelyre a 
komolyabb munkát és tevékenységet is könnyebb alapozni.
Az iroda működésének megteremtését beindítását személyes 
sikerként élem meg. S noha akadtak a működésben apróbb 
problémák is, mégis alapvető és maradandó volt az a munka, 
amelyet a fiatalok segítségével elvégeztünk. 2002-ben 
megteremtődött az alap, amelyről tovább lehet majd fejlődni, hogy 
2003-ban még eredményesebb munkát lehessen elvégezni.

Pályázati munka
Talán a legnehezebb feladatom volt, amely tekintetében 
szerencsére szintén sikerült eredményeket elérni. 2002. folyamán a 
pályázati rendszer kidolgozása és az alapok kialakítása volt a 
legfontosabb eredmény, de ezen túlmenően már konkrét bevétlek is 
realizálódtak.
A pályázati munkáról korábban megállapítható volt, hogy a Mecsek 
Egyesület csak kis mértékben használta ki a benne rejlő 
lehetőségeket. Ez a helyzet azonban törvényszerűnek volt 
mondható, hiszen a non-profit szervezetek általában nagyon 
nehezen képesek hatékonyan működni e téren. Be kell ugyanis 
látnia mindenkinek, hogy komoly szakmai felkészültséget és 
rengeteg energiát követel egy-egy pályázat elkészítése.
2002. folyamán nagyon komoly munkát folytattunk e téren. Első 
lépcsőben elkészítettük, majd választmányi jóváhagyást követően 
kodifikáltuk a Mecsek Egyesület pályázati szabályzatát. A 
kidolgozott pályázati rendszer alkalmas akár évi 40-60 pályázat 
együttes koordinálására is.
Két fő tagtársunkat 1 napos oktatásban részesítettünk a pályázati 
munka megismerése terén egy a pályázatírásban országosan is a 
legjobbak közé tartozó non-profit szervezetnél. Egy tagtársunkat 
konferencián ismertettünk meg a pályázati munka rejtelmeivel. 
Összesen 10 pályázati témában tettük érdekeltté a Mecsek 
Egyesületet. Ebből kettő konzorciális felállásban került kidolgozásra 
és beadásra. A partneri kapcsolatok bevonása teljesen új dolog a 
Mecsek Egyesület pályázati munkájában. Egy pályázat megírását 
egy tagtársunk önállóan végezte.
Közvetlen eredmény, hogy 2002. októberéig 150 000 Ft pályázati 
támogatást nyertünk el. Sajnos két pályázatunkat az év során 
elutasították. Jelenleg közel 4 500 000 Ft-nyi pályázati igényünk van 
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elbírálás alatt. Remélem, minél több pályázatunkat fogják pozitív 
módon visszacsatolni.

Az osztályok munkájának összehangolása és költségeik 
koordinálása
A Mecsek Egyesület osztályi közül kettő működött eredményesen, 
programterveinek megfelelően. Az egyik a Természetjáró Osztály, a 
másik a Barlangkutató Osztály volt. E mellett az ötórai 
beszélgetések zajlottak tervszerűen és zökkenőmentesen. 2002. 
folyamán még az Ifjúsági Osztály és a Fotó Osztály tervezett 
tevékenységet, bonyolított programokat az év során, valamint a 
Természetvédelmi Osztály rendelkezett programtervvel. 
Tevékenységeiket a jelentéseik részletesen bemutatják, így 
munkájukat itt most nem érintem.
Egy eseményt viszont ki kell emelnem. Ez pedig a Bagoly-forrás 
felújítása volt. Itt ugyanis példás együttműködésre került sor a 
Barlangkutató Osztály és a Természetjáró Osztály között. A Bagoly
forrást a Természetjáró Osztály irányításával közösen építették új 
formában meg. Remélem a jövőben, még több ilyen 
együttműködésre kerül majd sor, az egyesület osztályai között.
Az egyes osztályok forrásainak felhasználása az előzetes tervek 
szerint, a 2002. elején kidolgozott és a Közgyűlés által elfogadott 
költségtábla alapján történt. így elmondható, hogy az osztályok 
szintjén a gazdálkodás a tervek szerint zajlott.

A 2002. évi költségek és források tervezése, valamint 
megvalósulásuk
Az év elején nagyszabású tervet vázoltunk fel arra nézve, hogy 
mekkora mértékű forrásokat biztosítunk a Mecsek Egyesült 
tevékenységeire, hogyan teremtjük elő ezeket, valamint hogy milyen 
formában osszuk meg a forrásokat az egyesületen belül. A 
tervezésünk azonban kettős volt. Hiszen garanciáink nem voltak 
arra nézve, hogy a közel 8 milliós forrásfedezet előteremtését 
megcélzó elképzeléseink teljesülnek-e. Ezért kiadási oldalról csak 
provizórikus kiadásokat terveztünk 7,5 millió Ft értékben, egyes 
költséghelyekre felosztva. E maximum program mellett pedig 
készítettünk egy reális, minimum költségvetési programot is, 
mégpedig 1.654.000 Ft értékben, amelyre a teljes fedezettel 
rendelkeztünk a folyószámlánkon.
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És hogy mi valósult meg mindebből? Nehezen számszerűsíthető, de 
annál jobban leírható. Hogy miért? Mert az egyesület értékteremtése 
sokszor nem a számlánkon átfolyó pénzben volt mérhető, hanem 
megvalósult beruházásban. Egy biztos, mint korábban is említettem 
az 1,6 milliós terv megvalósult. Szép eredmény már önmagában is. 
A 8 milliós elképzelésünk azonban, úgy ahogy megálmodtuk, sajnos 
nem vált valóra, legalábbis nem az eredeti elképzelések szerint. így 
az osztályok költségvetésében nem állhatott be nagyságrendi 
változás, bár elkészült valami más. Mégpedig két nagyon fontos 
dolog: a Pécsi Vagyonkezelő és Városüzemeltetési Rt-vel kötött 
együttműködés alapján a parkerdő épített turistapihenöinek 
felújítása történt meg, amelyet egykor a Mecsek Egyesület épített, 
valamint a Mecsek Egyesület története című könyvünket jelentettük 
meg. E két nagyszabású vállalkozás értéke összesen 10 millió Ft-ra 
tehető.
Az élet megint bebizonyította, hogy a civil egyesület 
rugalmasságának hatalmasnak kell lennie, hiszen rugalmasságunk 
eredményeként, a Mecsek Egyesület kezdeményezésére, a változó 
körülményekhez alkalmazkodva, még a legmesszebbre mutató 
álmainkon is túlmutató értéket teremthettünk 2002. folyamán.

Az operatív feladatmegosztás kidolgozása és működtetése
A feladatok megszaporodása indokolttá tette, hogy a Választmány 
tagjai, valamint az egyesületi munkába bekapcsolódó tagok között 
olyan határozott feladat és hatásköri megosztást alakítsunk ki, mely 
lehetővé teszi a felelősségi körök egyértelmű elhatárolását és az 
eredményes munkavégzést. Ennek érdekében a beszámolómhoz 
csatolt ábrán látható operatív feladatmegosztást alakítottuk ki.
Az ábrán szereplő nevek és feladatok tekintetében, időközben 
ugyan kisebb változások bekövetkeztek, ahogy a valós változások 
az életben ezt megkövetelték tölünk, de a feladatmegosztás elve és 
rendszere, amely mentén a Mecsek Egyesület működött 2002-ben, 
mégis jól látható. Leolvasható az is, hogy az egész operatív 
szervezet a tagságnak és a tagságot megtestesítő Közgyűlésnek 
van alárendelve, jól szolgálva ezzel demokratikus 
berendezkedésünket.
A feladatmegosztás 2002. folyamán rendkívül jól működött. Úgy 
érzem mindenki, aki valamit is elvállalt teljesítette azt a kötelességet, 
amit a Mecsek Egyesület ráruházott.
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A Pártolótagsági Rendszer életre hívása és működtetése
A Mecsek Egyesület Választmánya 2001. november 22-én elfogadta 
előterjesztésemet a Pártolótagsági Rendszer felállítására 
vonatkozóan. Elsőként csatlakoztam havi 1000 Ft rendszeres 
felajánlásával ehhez a frissen életre hozott intézményhez. Baumann 
József és Mendly Lajos követett ugyan ilyen mértékű felajánlással 
még azon nyomban, ott a választmányi ülésen. Később Bóday 
Miklós titkár úr és Somosi László elnök úr is belépett a pártoló tagok 
sorába.
A Pártolótagsági Rendszer jelentősége abban áll, hogy a 
felajánlások havonta érkeznek, rugalmasan felhasználhatók és 
könnyen elszámolhatók. Alapvető fontosságúak a finanszírozásunk 
számára. Szeretném, ha egyre többen tisztelnék meg az 
Egyesületet azzal, hogy csatlakoznak hozzánk, és önzetlen 
felajánlásaikkal támogatnák a munkánkat.
A Pártolótagsági Rendszer szervezését 2002-ben, a pártoló tagok 
vonatkozásában azzal folytattuk - felelevenítve a Mecsek Egyesület 
régi gyakorlatát arra nézve, hogy a tagdíjat fizetők különböző 
kedvezményeket kapnak egyes intézményektől (például: vasút, 
múzeumok, kiállítások, stb.) - hogy tárgyalásokat kezdtünk a Duna 
Dráva Nemzeti Park Igazgatóságával különböző kedvezmények 
biztosításáról. Ennek megfelelően, köszönhetően Dr Iványi Ildikó 
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igazgatóasszony segítőkészségének, a Mecsek Egyesület pártoló 
tagjai ingyen látogathatják meg a Mohácsi-történeti emlékhelyet, az 
Abaligeti-barlangot és a Pintér-kertet.

A 2003. év alelnöki feladatai
Az elmúlt időszak alelnöki hatáskörbe tartozó feladatainak, 
munkájának eredményei, akármennyire szépek is, egy biztos, nem 
szabad elégedetten hátra dőlnünk, hiszen rengeteg munka van még. 
Tovább kell javítanunk e feladatok terén is a működésünket, 
kevesebb hibával kell dolgoznunk, több tagot kell bevonnunk a 
munkánkba.
2003-ra négy új, nagy feladat, négy újabb nagy kihívás előtt állunk. 
Szeretném, ha ezek az irányításom alatt sikeresen indulnának és 
folynának a jövő év során. Hogy zökkenőmentesen tudjuk 
lebonyolítani az új projektjeinket, néhány korábbi feladat átadásra is 
kerül majd a titkár és közvetlen az iroda számára.
Reményeim szerint az orfüi ingatlanunk további bővítésére kerül sor 
az orfűi önkormányzat támogatásával. A megfelelő konstrukció 
kidolgozása hatalmas energiákat lekötő feladat lesz.
Tervezzük a jelenlegi ingatlanunkon álló barlangkutató ház 
bővítését, vagy egy nagyobb épület építését. Fontosnak tartjuk 
ugyanis egy olyan funkcionális és színvonalas, szálláshelyekkel is 
rendelkező ház felépítését, amely nem csak a barlangkutatás és 
barlangjárás, hanem a teljes Mecsek Egyesület hasznát is 
szolgálná.
Több partner bevonásával folyamatban van egy projektünk, amely a 
Vízfö-forrás környezetének szépítését és egy a forrás 
hasznosításának történetét bemutató emlékhely létrehozását 
célozza meg. Ha 2003. folyamán sikerrel járunk, amennyiben 
megnyerjük a témára kidolgozott pályázatot, úgy kiviteli terv szintjén 
elkészíthetjük a forrás környezetének teljes rekonstrukciós 
dokumentumait, amely megalapozza a későbbi kivitelezést. 
Szeretnénk megkezdeni a Mecsek Háza épületegyüttes 
előkészítését. Ez nem azonos a barlangkutatók házával. 
Elképzeléseink szerint ez egy komplex, a Mecsek Egyesület 
tevékenységeinek otthont adó, bemutatóhellyel rendelkező 
épületegyüttes lenne. Ennek a nagy léptékű elképzelésnek az 
előkészítését, megvitatását tervezzük 2003-ra.
Az alelnök feladatai között továbbra is fontos lesz a pályázati munka 
koordinálása, de ehhez nagyon fontos lesz majd megtalálni a 
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munkát segítő pályázati vezetőt, aki képes lesz az összes futó 
projektünk adminisztratív ellenőrzésére, a pályázati felelősök 
hatékony támogatására. A mögöttünk álló év általános 
tapasztalatként megfogalmazható, hogy a pályázati munka sok 
energiát, rendkívül nagy szakértelmet követel. Ebben a Mecsek 
Egyesületnek sokat kell még fejlődnie, de jó úton járunk. További 
megállapítás az, hogy türelmesnek kell lennünk, hiszen a 2002. évi 
munkánk gyümölcsei még nem értek be. És még egy nagyon fontos 
dolog a tagságnak aktívabban kell bekapcsolódni a pályázati 
lehetőségek felkutatásába, a pályázatok megírásába.
Az iroda esetében viszont jövőre változtatások lesznek. Ezeket a 
változtatásokat egyébként már ez év végén el is kezdtük, ugyanis 
2002. novemberétől állandó alkalmazott felvételével erősítettük 
tovább az irodánk működését. A jövő évben az új munkatársunk 
fogja ellátni a mindazon feladatokat, amelyek a rendszeres 
működésünkkel összefüggnek. Az iroda felügyeletét 2003-ban a 
titkár feladatköréhez soroljuk, hogy még közvetlenebbül és 
rugalmasabban működhessen egyesületünk adminisztrációja.
Elképzeléseink szerint az alelnöki feladatok továbbra is kiterjednek 
majd az aktív költségtervezésre, valamint ezek felhasználásának 
ellenőrzésére, az osztályok működésének koordinálására, valamint 
a Pártolótagsági Rendszer szervezésére.

Köszönetnyilvánítás
Alelnöki beszámolóm végeztével, szeretném megköszönni a munkát 
minden tagtársunknak, Egyesületünk vezetésének, a választmányi 
tagoknak, az operatív szervezetben szerepet vállalóknak és 
azoknak a fiataloknak, akik 2002. év folyamán segítették a 
munkánkat. Köszönetét kívánok mondani Mendly Lajosnak, 
Baumann Józsefnek az önálló munkavégzést, valamint 
támogatóinknak és mindenkinek, aki a legcsekélyebb segítséget is 
nyújtotta a Mecsek Egyesület elmúlt évi tevékenységéhez.
Külön szeretnék Egyesületünk nevében köszönetét mondani 
elnökünknek, Somosi Lászlónak, és Baronek Jenőnek, 
választmányunk tagjának, akik támogatása nélkül nem tehette volna 
meg a Mecsek Egyesület ezt az eredményekben gazdag utat, 
amelyet 2001 végétől 2002 végéig bejártunk.
Kívánok hát minden tagtársunknak eredményekben és sikerekben 
gazdag, boldog és aktív évet 2003-ra, és ha megengedik nekem, a 
földalatti világ ihlette barlangkutatónak,
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TITKÁRI JELENTÉS 
A 2002. ÉVRŐL

BÓDAY MIKLÓS

A 2001. évben fejlődésnek indult egyesületi élet azt kívánta, hogy a 
2002. évben még látványosabban fejlődjön az Egyesület. így a 
2002. február 27-én megtartott és a 2001-es évet lezáró közgyűlés 
magasra tette a mércét. Elfogadta a titkári jelentést, a pénzügyi 
beszámolót a 2001-es évről. Elfogadta a közhasznúsági jelentést is. 
A közgyűlésen megvitatásra került a jól előkészített 2002 évi 
költségvetés is, mely tükrözi az Egyesület vezetésének és 
tagságának tenni akarását.

A közgyűlésen még elfogadásra került az Ellenőrző Bizottság 
jelentése, a választmány 2002 évi munkaterve és ülésrendje 
Személyi változások is történtek az Egyesület életében. Kiss Péter 
alelnök munkahelyi elfoglaltsága miatt lemondott, helyette Tárnái 
Tamást a Barlang Kutató Osztály elnökét választotta alelnöknek a 
közgyűlés. Szintén munkahelyi elfoglaltság illetve osztály elnökké 
való kinevezés miatt mondott le választmányi tagságáról Baumann 
József. Helyette Kondi Gyulát választotta a választmányba a 
közgyűlés.

KÖLTSÉGVETÉS A 2002. ÉVRE

BEVÉTELEK
1. Nyitóegyenleg
2. Tagdíjak
3. Jogi tagdíjak-támogatások
4. Pártoló tagdíjak
5. SZJA. 1 %
6. Pályázatok
7. Iparűzési adó
8. Vállalkozási tevékenység

1.671.467
120.000

2.000.000
360.000
600.000

2.500.000
1.500.000

500.000
2002 ÉVI BEVETELEK ÖSSZESEN 9.251.467
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KIADÁSOK
1. Barlangkutató Osztály
2. Ifjúsági Osztály
3. FOTO Osztály
4. Természetjáró Osztály
5. Természetvédelmi Osztály
6. Történeti Osztály
7. Egyéb kiadások

7.1. Egyesületi iroda fenntartása 1.500.000
7.2. Ötórai beszélgetések 50.000
7.3. Könyvkiadás 1.000.000
7.4. 2001 évi évkönyve 350.000
7.5. Hírlevél-Negyedévente 70.000
7.6. Kiállitás-Az Egyesület 110 éve 100.000

8. Mindösszesen 3.070.000
2002 ÉVI KIADÁS ÖSSZESEN

3.000.000
250.000
200.000
320.000
700.000
150.000

3.070.000
7.690.000

Rátérve a 2002-es évre két, kimagasló eredményt mondhat 
magáénak az Egyesület. Időrendben az első a mecseki parkerdőben 
lévő, a nagy elődeink kezdeményezésére épített pihenők felújítása, 
melyet az egyesület a PVV.Rt-vel kötött együttműködési 
megállapodás keretén belül érte el. A pihenők felújítási költsége 3,5 
millió forintba került, melyet teljes egészében a PVV.Rt. biztosította. 
Ezen felül a PVV.Rt. még 300.000,- forinttal támogatta az 
egyesületet a 2002 évben.
A másik kiemelkedő siker az Egyesület történetének megírása és 
egy gyönyörű könyv formájában való kiadattatása. Ehhez 
természetesen kellettek olyan személyek, akik időt és fáradságot 
nem kímélve megírták ezt. Név szerint B. Horváth Csilla és Baronek 
Jenő. Ők azok a személyek, akik megvalósították sokunk álmát a 
Mecsek Egyesület története 1891-2002 című könyvet. 
Természetesen köszönetét kell mondanunk mindazoknak is akik 
részt vettek a könyv elkészítésében. Köszönetét kell mondanunk a 
PANNONPOWER Rt.-nek, hogy finanszírozta a könyv kiadásának 
költségeit. Természetesen nem szabad megfeledkeznünk azokról a 
támogatókról sem, akik kisebb összegekkel támogatták a könyv 
megjelentetését, ezek név szerint TOTÁLVIX KFT., TABELLA BT., 
PLATINA BAU RT.
Természetesen a két fő eredmények kívül, több olyan eredménnyel 
is büszkélkedhet az egyesület, mely elősegítette az Egyesület 
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fejlődését. Ezekről az eredményekről az osztályok beszámolóiban 
olvashatunk.
Sajnos vannak olyan területek, ahol nem sikerült a látványos 
előrelépés. Ilyen a tagdíj befizetési fegyelem, az új tagok toborzása, 
a pártoló tagság növelése.
A tagdíjak befizetése, annak ellenére, hogy az év elején csekket 
küldtünk ki akadozott. Nagyon kevés az új tag, főleg a fiatal. Ez 
ügyben is tenni kell valamit. A pártoló tagság, mint elképzelés 
nagyon jó volt, csak pártoló tag van kevés, név szerint öt: Somosi 
László, Mendly Lajos, Tarnai Tamás, Baumann József és Bóday 
Miklós. Ez nagyon kevés ahhoz, hogy a jövőben, a költségvetésben 
számíthassunk rá, mint bevételre.
Az irodai munka nem mindig volt megfelelő, ezért az Alelnök 
kérésére az egyesület 2002 novemberétől főállásban foglalkoztat 
egy irodai dolgozót. Reméljük, beválik.
Két olyan, a közgyűlésen felvetődött probléma is megoldódott, 
melyet Rónaki László tagtársuk vetett fel. Mindkét probléma - 
Barlang Kutató Osztály, szerkesztőbizottság- megoldására a 
választmány bizottságot állított fel. A bizottság a munkáját 
elvégezte, jelentését a választmány elé terjesztette döntés céljából. 
Úgy érzem mind a két problémára megoldást talált a választmány. A 
részletes jegyzőkönyvekhez és a hozzá tartozó iratokhoz az 
egyesület irattárában mindenki hozzáférhet.
Áttérve a pénzügyi részre jelentésemben nem kívánok részletesen 
foglalkozni ezzel, mivel a részletes pénzügyi tájékoztatót külön 
elkészítettem. Egy sajnálatos tényt azonban itt szeretnék közölni. 
Különböző adminisztrációs hiányosságok miatt a 2001 évről 
származó 1%-ot nem kaptuk meg. Az ezzel kapcsolatos 
hiányosságok és esetleges felelős, vagy felelősök megállapítása, a 
jelentésem lezártáig még nem fejeződött be. Az eredményről 
természetesen a tájékoztatjuk a tagságot.
Az egyesület ügyészségi vizsgálatot kapott az év második felében. 
A vizsgálat az Egyesület közhasznúsági tevékenységére terjedt ki. A 
megállapított hiányosságokat az Egyesület részben rendezte, a 
fennmaradó hiányosságok pótlásához a közgyűlés döntése 
szükséges.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani Az Elnök Úrnak, a 
Választmánynak és az Egyesület minden aktív tagjának, hogy 
munkájukkal segítették az Egyesület sikerekben gazdag 2002-es 
évét.
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PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
AZ EGYESÜLET 2002 JANUÁR-NOVEMBER 

KÖZTI IDŐSZAKÁRÓL

BÓDAY MIKLÓS

Nyitó egyenleg Bank 1.541.505,-
Pénztár 129.962,-

Bevételek Nyelvtanfolyam (Alllanz Hungária
Biztosító Rt.)

300.000,-

Pályázat (Civil Szféra) 50.000,-
Iparűzési adó 5% (TOTÁLVIX Kft.) 19.152,-
Támogatás (Önkormányzat-Dr. Papp 40.000,-
Béla)
Támogatás ( Önkormányzat-Kerényi 40.000,-
János)
Támogatás (PVV. Rt.) 300.000,-
Támogatás (TABELLA Bt.) 100.000,-
Támogatás (PLATINA-BAU Rt.) 50.000,-
Támogatás (KÖ-SZÉN Kft.) 1.000.000,-
Pályázat (Civil Szféra) 100.000,-
Tagdíj 83.200,-
Pártoló tagsági díj 43.000,-
ÖSSZESEN: 3.796.819,-

Kiadások Barlang Kutató Osztály 699.029,-
Természetjáró Osztály 146.656,-
Iroda-irodaszer 100.137,-
Iroda-postaköltség 51.620,-
Iroda-telefonköltség 123.641,-
Iroda-gk. használat 146.486,-
Jelvény klisé 50.000,-
Számítógépes program 137.500,-
Könyvkiadás 1.555.009,-
Prospektus (Mecsek Egyesület) 77.500,-
Összesen: 3.087.578,-

Egyenleg 709.241,-
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A Mecsek Egyesület Tisztikara 
Elnök: 

SOMOSI LÁSZLÓ
PANNONPOWER Rt. Elnök vezérigazgatója

Örökös tiszteletbeli elnök:
HORVÁT ADOLF OLIVÉR DR

Alelnök:
Tárnái Tamás

Titkár:
BÓDAY MIKLÓS
(2002.november 27-ig)

Ügyvezető titkár:
BENCZES GÁBOR
(2002.november 27-től)

Osztályok:

Barlangkutató osztály
Ifjúsági osztály 
Természetjáró osztály 
Természetvédelmi Osztály 
Történeti osztály

Tarnai Tamás 
Molnár Edit 
Baumann József
Nagy Gábor
Dr Bezerédy Győző

osztályelnök 
osztályelnök 
osztályelnök 
osztályelnök 
osztályelnök

Választmány tagjai:

Baronek jenö
B. Horváth Csilla
Mendly Lajos
Kondi Gyula

Ellenőrző Bizottság:

Dománszky Zoltán elnök
Benczes Gábor tag (2002. november 27-ig)
Rüll József tag
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Az Egyesület tagjai:

Antalné Angster Mária 
Apácai Zoltán
B. Horváth Csilla 
Bachman Zoltán Dr. 
Balatoni Anna 
Balyi Krisztina 
Baranya Megyei Levéltár 
Baronek Jenő 
Barta Csilla 
Barta Károly 
Bartos Péter 
Bauer Márton 
Baumann József 
Baumann Józsefné 
Becse András 
Békés Borbála 
Benczes Gábor 
Berecz Vidor 
Bóday Barna 
Bóday Barna ifj.
Bóday Miklós 
Bóday Miklós ifj.
Bóday Zoltán 
Bodnár Erika 
Boros Melinda 
Borsy Károly 
Chlebovics Miklós 
Cs.Tóth Péter 
Dobó Barna
Dománszky Zoltán 
Duna-Dráva Nemzeti Park lg. 
Egerszegi Miklós 
Ernyes Mihály Dr.
Faltysné Újvári Anna 
Fekete Bálint Dr.

Füziné Kajdy Zita
Gál György
Glöckler Gábor
Gőbölös István
Gonda Tibor
Hajdú Zsanett
Halász András
Harmat Béla
Havasi Ildikó
Házi Edit
Herbály Zita
Horvát Adolf Olivér Dr.
Horváth Aliz
Hűvös András
Ivasivka Mátyás
Karádi Károly
Karádi Károlyné
Kéki Antal
Kezes Lajos
Kis Lászlóné Tátrai Zsuzsanna
Kiss Lajos
Kiss Viktor
Köhidi Csaba
Koncz Eszter Dr.
Kondi Gyula
Kovács Balázs
Kovács Judit
Kovács Szabó János
Kurnik Ernő Dr.
Lakatos Tamás
Lampért Kirill
Lénárd József
Lengyel Zoltánné
Makoviczky Gyula Dr.
Marton István Dr.
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Marton József 
Mecseki BVH Rt. 
Mecseki Erdészeti Rt. 
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