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KONTYVIRÁG

TÓTH KLÁRA

T
ermészetes torzsája skarlátvörös. Nyirkos és sziklás erdőkben, 
száraz tölgyesekben, ligetekben, bokorerdőkben él. Gyógynövény, 
mérges gumóját az állatgyógyászatban használják.

A virágburok 1-2 dm hosszú, zöldes, a virágzati kocsány hosszabb, mint 
a levélnyél fele. A levéllemez lándzsás, válla nyilas. A termés piros bo
gyó. A gyöktörzs gumós. A Mecsekben szinte mindenütt megtalálható.
A kontyvirágfélék családjába főleg a trópusi és szubtrópusi területeken 
elterjedt gumós, levélrózsás, lágyszárú növények tartoznak. Legna
gyobb számban Dél-Amerikában élnek.
Virágzatuk jellegzetes torzsavirágzat, amelyet változó alakú és színű 
szpátha (fellevél)vesz körül. Kétivarú virágok is előfordulnak. Rovar- 
megporzásúak. Sok fajuk üzemi méretekben termesztett dísznövény 
(Philodendron fajok, Dieffenbachia maculata, Monstrea deliciosa, Sycin- 
dapsuspictus stb. ). Több faj díszes szpáthája miatt vágott virágként 
kerül forgalomba.
A család trópusi fajai között több jelentős élelmiszernövény is előfordul. 
Vízi gyógynövényünk a kálmos (Acorus calamus) illatos gyöktörzse 
drog. Vadon termő honos növény a pannon-balkáni Arum alpinum 
(havasi kontyvirág) és az atlanti-mediterráni Arum maculatum (foltos 
kontyvirág) Az Arum itallicum áttelelő, mediterrán származású, ter
mesztett évelő faj. Cserepes vagy hidegházi növény a tündérkonty vagy 
kalla nagy, dárdás levelekkel, az Arumhoz hasonló, de nagy, belül fehér 
buroklevelű virágzattal. Áprilistól szeptemberig piros virágzatáért és 
burokleveléért termesztik a flamingóvirág (Anthurium), ezüstös foltos 
leveleikért a rákvirág (Aglaonema) fajait.

8



PÉCS VÁROS ÉS KÖRNYÉKÉNEK GYÓGYNÖVÉNYEI

Egy gyógyszerész jegyzetei

BARANYAI AURÉL

Ajánlás:
Egy olyan posztumusz megjelenő írást ajánlok szíves figyelmükbe, amely
nek szerzője több mint 355 mecseki és Pécs környéki gyógynövényt ismert 
személyesen. Egyesületünk egyik alapvető célja, hogy tevékenyen részt 
vegyen a Mecsek hegység természeti értékeinek feltárásában és propagá
lásában. Úgy gondolom, Baranyai Aurél 1956-ban írt, kiemelt pályadíjjal 
jutalmazott, de eddig nyomtatásban még meg nem jelent növénytani 
jegyzetének közreadásával be tudjuk mutatni, milyen gazdag és gyönyörű 
a bennünket közvetlenül körülvevő világ. Bízom abban, hogy elolvasása 
után még többen fognak törekedni megőrzésére.

Baronek Jenő 
*****************

H
azánk gyógynövényeinek száma az ezret is meghaladja. Legis
mertebb honi gyógynövényeink száma kereken kettőszáz. Ez a 
kétszáz begyűjtésre és kivitelre is kerül.

Javarészüket a mi Mecsekünkben, a város környékén, de a város szí
vében is föllelhetjük.
Az erdős Mecsek éghajlata és talaja, a napfényes déli, a hűvös és nedves 
északi oldal, a megfelelő mennyiségű csapadék olyan szerencsés viszo
nyokat teremt a különböző gyógynövények számára, amelyben azok szí
vesen élnek, virítanak és szaporodnak. Ebben a paradicsomi környezet
ben, komoly százalékban pompáznak mediterrán elemek is azóta, mikor a 
Mecsek hegység még csak sziget volt az Alföldet elborító tengerben.

A Plantago argentea,
az Artemisia Lobelii és 
az Árum maculatum - italicum 

még ezek között is külön büszkeségünknek számít.
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A Colchicum hungaricum flóránk legritkább és legérdekesebb növénye. 
(Gyógyerejét illetően bizonyára érdemes volna vele foglalkozni.) A Har
sány hegyén nő, s a tél végén, kora tavasszal hozza fehér vagy halványlila 
virágait. Februári, januári, de decemberi virágzásáról is tudunk. Magam 
- sajnos - virágzó növényt nem tudtam még gyűjteni. Az év elején - a vi
rágzás idejében - ugyanis Villány és Nagyharsány környéke még katonai 
határsávnak számított és csak külön engedéllyel lehetett volna felkeresni. 
Ám, hogyha Isten éltet, a legelső alkalommal elzarándokolok oda, hogy 
a magam szemével lássam azt a képet, amely Janka Viktort 1867. február 
18-án ámulatra ragadta az ördögszántotta hegyen. Az idei tavasz derekán 
Soó Rezső expedíciójával jártam először a nagyharsányi hegy szikláin, a 
budapesti intézetek részére segítettem kiásni néhány termős tövet a nagy
harsányi temető fölött levő löszös hegyoldalból. Van ott Colchicum hunga
ricum bőven a hegy lábánál Villányig húzódó övben. A természetvédelmi 
kerítésnek, melyről Vajda is megemlékezik a „Magyar Növényvilág Képes
könyve" című munkájában, ma már nyoma sincs, de erre nincs is szükség, 
hiszen a legelő jószág nem bántja, emberi dúvad meg nem jár errefelé.

Az illatos hunyor = Helleborus odorus
a vad pünkösdi rózsa = Paeonia officinalis var. banatica
a szúrós csodabogyó = Ruscus aculeatus
a lónyelvű csodabogyó = Ruscus hypoglossum 
a rozsdás gyűszűvirág = Digitalis ferruginea 
a majomkosbor = Orchis simia
a bakszarvú lepkeszeg = Trigonella gladiata
az olasz müge = Asperula taurina 
a pirító gyökér = Tamus communis 
a méregölő sisakvirág = Aconitum anthora 
a borzas szulák = Convolvulus cantabrica 
a gyapjas gyűszűvirág = Digitalis lanata 
a spanyol pozdor = Scorzonera hispanica 
a havasi tisztesfű = Stachys alpina 
a magas csukóka = Scutellaria altissima és 
a mecseki tea = Melyttis melissophyllum 

valamennyi föllelhető a Mecsek vidékén és javarészük szerepel is a herba- 
gyűjteményben. A fontosabbakról személy szerint is elmondok egyet-mást: 
A Trigonella gladiatát évtizedek óta nem találta (talán nem is kereste) 
senki. Már-már arra lehetett gondolni, hogy kiveszett. De az előbb em
lített Soó-féle tanulmányi kiránduláson az egyik tanársegéd felfedezett 
néhány termős tövet a Harsány-hegy déli oldalának középrészén. Saját 
gyűjteményembe nem került belőle, hisz nem irthattuk ki az egész te
lepet! (Azonfelül járok én még arrafelé, s talán sikerül virágzó tavaszi 
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példányt itatós-végre kapni.) Bár annak a napnak jórészét a hegyen töl
töttük, többé már nem tudtunk újabb lepkeszeglelőhelyre bukkanni.
A Paeoniából sok van, és úgy látszik, nem kell kipusztulásától tartanunk. 
És nem csak Pécsvárad fölött, a Zengő déli részén, de a Zengő mögött, 
Püspökszentlászló környékén is népes telepek vannak. Legutóbb a Taka- 
nyó hegyoldalban láttunk pünkösdirózsa-telepet, a Hármas-hegyen pedig 
(a Hosszúhetény-Zobák fölötti oldalon) talán a legszebb példányokra buk
kantunk. Szívderítő szépség az egyes tövek bíbor-rózsa lángolása a tavaszi 
nap sugaraiban. Alig hiszem, hogy lenne parádésabb vadvirágunk.
(Itt mondom el zárójelek között, hogy botanikusaink és az igazi turisták 
sokat várnak a természetvédelmi törvény újabb kampányától. Állítólag 
már 2 (kettő) természetvédelmi őr is tevékenykedik a Mecseken, s a fon
tosabb útelágazásoknál a figyelmeztető táblák is megjelentek a kosborok, 
zergevirág, a kökörcsinek s a pünkösdirózsa védelmében. Mindenesetre 
ez már biztató kezdet. De az is szerencse, hogy ritka növényi kincseink 
olyan helyeken bújnak meg, ahol szadista műgyűjtő nem csatangol. So
kat jelent az is, hogy a megközelíthetőbb lelőhelyekre virágzás idején di
ákfiúk vigyáznak, s legalább a tömeges irtást igyekeznek megakadályoz
ni. Ezek a fiúk praktikus botanikus tanár tanítványai. Bizonyára többet 
érne minden egyéb intézkedésnél, ha több gyakorlati biológusunk lenne, 
ha a növénytani órák felét a természet élő ábráin tanítanák.)
Külön kell szólni két digitális-féleségről is, amelyek vad állapotban ritka
ságnak számítanak. Az egyik a Digitális lanata, amit - sajnos - csak július 
végén találtam a pécsi temető alján elterülő Nagyárpád község legelőjében. 
Bizony nem sok tövet láttam, s ily késői időpontban persze már el is 
virágzottak. Két szál növényke egynéhány elárvult virággal kerülhetett 
csak a gyűjteménybe. A következő években szisztematikusan fel kell 
kutatni az egész gidres-gödrös óriási legelőt, ha az ott található gyapjas 
gyűszűvirág mennyiségéről pontosabb adatokat akarunk szerezni.
A másik digitális a ferruginea. Ez sem terem minden bokorban. S ha 
nem lenne Villányban egy református pap, aki a növényvilág rajongója, 
nem is találtunk volna rozsdás gyűszűvirágot egyhamar mi sem. De hát 
van egy pap odalent, egy foghíjas, mosolygó aszkéta ez a Nagy István, 
aki már június elején megmutatta a lelőhelyeket az egyik villányi kirán
duláson. De a rozsdások akkor még zöld bimbóikba zárkóztak. Azután 
kétszer mentem oda még, egyedül. A második alkalommal, július 10-e 
felé, a szerencse rám mosolygott. A villánykövesdi halászcsárda mögötti 
emelkedőn, a kisvasút innenső oldalán, a gyalogút kanyarulatánál teljes 
díszében ott állt az első Digitális ferruginea.
így, múmiává lapítva a herbáriumban vajmi keveset tud elmondani egy 
virág arról a természetes bájosságról, amellyel ott engem megigézett. 
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Középnagy példány volt a tompaibolya és az aranybarna istenkézföstöt- 
te harmóniájában. A környezet és a délelőtti világítás szerencsésen járult 
az élményhez, mely - még így utólag visszapillantva is - az izgalom, a 
meghatódás és a hálaérzés melegét idézi föl bennem. Nem bántottam ezt 
a tövet. Mentem tovább, óvatosan, mint a tolvaj, aki attól fél, hogy tetten 
érik. Egyik tő a másik után tűnt fel, de mindegyik csak egyedül, legfel
jebb kis családnyi tömörülésben. Átcsalogattak a kisvasút másik oldalán, 
az erdőszélre. A legtöbb példányt itt találtam, de olyan szép nem volt 
egyik sem, mint az a legelső. Behatoltam az alacsony rezulásba, és egy 
darabon, egy rövid és keskeny kimetszésben volt még néhány szál arany 
gyűszűgyertya, de már alacsonyabb kiadásban. Az erdőt átszelő széle
sebb dűlőúton, a földhányás oldalában majdnem fel kellett kiáltanom. 
Mert ott állt egymagában a ferrugineák gigásza, egy másfélember nagy
ságú oltári gyertyaszál, ahogyan azt Természet-anyánk túláradó boldog 
kedvében az én édes gyönyörűségemre oda ültette, hogy most - fél 
esztendő múltán is - tisztán látom hímporos tarka zománcán játszani a 
délelőtti nap fiatal sugarait. Ahogy környezetén diadalmaskodva, vidám 
büszkeséggel magasodik a plebejus füvek fölé, és bizakodó mosollyal 
üdvözli a gonoszságokból szőtt embert, azt még most is vissza tudom 
idézni. S nem röstellem, hogy akkor, a villányi erdőn egy virágzó nö
vény láttán, az elcsodálkozás miatt szinte megrogyott a térdem.
Lírai lelkekre a szépség lírával hat, emiatt csúszott be egy növénytani 
jegyzetbe a pillanatnyi elérzékenyülés néhány futama. És nincsen kizár
va, hogy ez a zengő virág volt egyik oka annak, hogy ötvenegynéhány 
esztendős fejemmel ráeszméltem mesterségbeli muszáj tudományunk 
rejtezkedő szépségeire. Az a szál digitális olyan tanárom énnekem, aki 
több ihletet és tudásszomjúságot lehelt belém, mint az addigi könyvek és 
professzorok mindenestül.
Egyébként a villányi Digitális-telep nem több mint 100 példány és azt 
hiszem, nagyon kell vigyáznunk erre az állományra.
A Scorzonera hispanica-t a Harsány hegy testvéröccsén, a Fekete-hegyen 
találtuk. Ezen a tájon is fekete gyökérnek hívják, s azon ritka gyógynö
vények egyike, melyet a baranyai nép házi szerként használ véredények 
tágítására, bőrvörösödés, helyi gyulladás előidézésére. Más szóval: mag
zatelhajtásra és reumás bántalmaknál. Bizony nagyon kevés azoknak 
a gyógynövényeknek a száma, amiket a nép szüleitől örökölt tudomá
nyával maga készít el gyógyszerül. Ennek okát tisztázni nem könnyű. A 
lakosság nagy százaléka elmaradt a haladásban, szemérmes, nem köz
lékeny természetű, nem patikábajáró fajta. Vagy talán a nemzetiségek 
miatti heterogén összetétel teszi őket tartózkodóvá, talán a fiatalabbak 
nem hallgatnak az öregek véleményére, talán zaklatottabb, idegesebb az 
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életük s az állandó rohanás nem enged időt arra az elmélyedésre, melyet 
a kérdéssel való foglalkozás megkíván.
A Tamus communisról majdnem pontosan ugyanazt lehet elmondani, 
mint amit megemlítettünk a spanyol pozdor esetében. Népi alkalmazási 
köre is azonos. Belsőleg a pirító gyökeret főzetként, külsőleg pálinkában 
áztatva, bedörzsölésre használják. A gyökér gyűjtése mindenesetre ne
hézkes, mert a törmeléktalajban mélyen fekszik a hatalmas, répaanyagú, 
könnyen szakadó gyökér.
Beszéljünk most arról a kisszámú gyógynövényről, melyet a közönség a 
gyógyszertárakban keres orvosi rendelvény nélkül. Mert receptre meg
lehetősen ritkán írnak csak fel specieseket vagy egyes teaféleségeket. 
Pécs városában két orvos van, aki gyógynövényeket rendel. De ez a 
rendelés egyhangú. Az egyik epetea-keverék

Agrimonia
Frangula
Melissa
Mentha pip
Chelidonii herba egyenlő mennyiségben.

A másik orvos standard előirata egy gyomorsav-regulázó species, melyben 
Lichen islandicus
Verbasci flos 
Galeopsis és 
Marrubium szerepelnek.

Mind a két keverék elkészítésénél a leforrázás módszerét alkalmazzák. 
Évente egyszer egy-egy vidéki orvos szívtea, vagy gyomorteakeveréket 
rendel, ezzel azonban ki is merült ez a fejezet. Még talán gyakoribb eset
nek számít egy-két vidéki pap közkézen forgó néhány előirata, főként 
gyomorfekély eseteiben. Ezek a papok Kneipp és Küsszle nyomán - ta
lán éppen a Kráuterpfarrerek könyveiből - írják fel noteszlapokra a száz
esztendős recipéket, amiket gyakran ismételgetve készítünk el a gyógy
szertárakban. A Formulae normales-ben szereplő tea-előíratok - kivéve 
az asztma füstölő keveréket - szórványosan bukkannak csak fel.
Az egyes gyógynövényteák rövid rangsorában a chamomilla vezet, a 
Tilia, Salvia, Equisetum, Centaurium, Thymus, Agrimonia, Marrubium 
és a Cynosbati fructus előtt. Ritkábban keresik az Absinthii herbát, az 
Althaea off. különböző részeit, a Carvi és Coriandri fructust, Crataegus, 
Farfara, Foeniculum, Graminis rhiz., Juniperi fr., Lichen isi., Mentha 
pip., Milletolium, Plantago, Sambuci flos és a Stellaria media-t.
Szilikózis házi gyógyítására bányászaink az apróbojtorjánt gyűjtik, vagy 
vásárolják, s ezt sokszor „Hrepicsek"-ként kérik.
A foenigraeci fructust többen és hiába keresik, mert nem tudunk adni. 
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Három esztendeje érkezett az utolsó szállítmány. A gyomorfekélyre 
állítólag olyan jótékony hatással van, hogy az utcán megállítanak mi
atta s reménykedve érdeklődnek, mikor tudnának hozzájutni. Magam 
részéről a kérdés megoldására mindössze annyit tettem, hogy állandóan 
rendelem. Minden hónapban újra meg újra. Ebből azonban még nem lett 
görögszénatermés. Termeszteni kellene, amihez megfelelő földdarab és 
vetőmag szükséges.
(Horváth Ferenc drogista, vállalatunk volt raktárosa, s maga is lelkes 
botanikus, néhány évvel ezelőtt sikerrel kísérletezett Digitális termesz
téssel Nagyárpád környékén. Kis társasága tudtommal még némi anyagi 
haszonnal is zárta a próbálkozást. Talán a Foenum graecum termesztése 
sem lenne nagyobb feladat és ha néhai jó Augusztinunk adatai jók, egy 
katasztrális holdon 15-20 kg magból 6-8 q mag termeszthető volna.) 
Egyéb gyógynövényekkel is megesett, hogy időnként kifogytak a raktá
rakból, mint pl. a kamilla. S ebben a periódusban mutatkozott meg, hogy 
a kamillavirág a népgyógyászatban mit jelent.
A városi gyógynövényszaküzlet sem volt ilyenkor kedvezőbb helyzet
ben, sőt gyakran a gyógyszertáraknál is szegényebbnek bizonyult, nem 
kapott kiegészítést és utánpótlást. Ez meglehetősen hátráltatja a gyógy
növényügy népszerűsítését, aminek pedig a gyógynövényszaküzletek jó 
propagálói lehetnének.
Vékonyabb pénzű emberek már eddig is előszeretettel vásároltak dro
gokat azokban a boltokban, ahol megfelelő szaktudással találkoztak. 
Pécsett is ez a helyzet s az üzlet vezetőjét magam is felkeresem, ha vala
mink hiányzik, s a vállalat nem tud szállítani. De egyébként is gyakran ad 
felvilágosítást gyakorlati kérdésekre. A közönséget - a rendelkezéseknek 
megfelelően - orvoshoz, illetve gyógyszertárba irányítja, ha előzetes 
diagnosztizálásról, erőshatású drogokról vagy hiánycikkekről van szó. 
Ez a lojális magatartás egyébként a szakértelemre is rávilágít. Ilyen 
körülmények között a gyógynövényszaküzlet nem lesz soha a patika 
versenytársa, ellenkezőleg, előfutárja és széleskörű népszerűsítője a 
magyar gyógynövényügynek. A gyógyszerész egyéni magatartása és 
tudása pedig döntő tényező ebben a szükséges és jótékony propaganda 
kampányban.
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Paeonia off.ssp.banatica - Bazsarózsa

Rosa canina - Gyepűrózsa

Vinca minor - Kis télizöld meténg
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1955 tavaszán egészségügyi kiállítás volt a pécsi SZTK székházában, 
melynek keretében gyógynövénykollekció is bemutatásra került. Ennek 
egy részét a gyógynövényüzletek központja adta, más részét pedig mi 
(a baranyai Gyógyszertár V.) gyűjtöttük össze és tettük közszemlére 
áttekinthető, gondos rendezésben. Élénkítésül még virágzó, élő gyógy
növények is álltak ott átlátszó üveglombikokban. Ha fontosabb köz
pontokban hasonló kiállítások rendezésére sor kerülne, ez sem lenne a 
legrosszabb hírverés.
Szakembereinknek munkára való lelkesítésére azonban az eddigieknél 
nyomosabb argumentumokat kell találni. Az intéző körök végered
ményben azt várják, hogy gyógynövényügyünk tovább fejlődjék. Jó 
minőséget, sok drogot akarnak. Mennél több valutát akarnak kapni 
kivitelre szánt drogjainkért, illetve a belőlük nyert félkész vagy kész 
gyártmányokért. Másrészt a lehető legkevesebbre szeretnék leszorítani 
az importált gyógynövényekért kifizetendő összegeket. Ezért azonban 
a magyar gyógynövényügy tudósai és dolgozói több megbecsülést, sok
szorosan több dotációt várnak sokrétű, komoly és közhasznú munká
jukért. Ezt meg is kell kapniuk. Ez a helyi pályázat, amelyre nem nagy 
igényű gyűjteményem és jegyzetem is készült, 500 forintos első díjat tű
zött ki egy esztendei tanulmányozó és gyűjtő munkára. A felhívás fény
képet és rajzot, jellemzést, helyi és mennyiségi statisztikát kíván a helyi 
gyógynövények herbáriumban való feldolgozása mellett. Nem tudom, 
keltettek-e valakiben lelkesedést ezek a feltételek, de azt tudom, hogy 
egy kirándulóbakancs árára nem futja a diadal csúcsára ért első helyezett 
jutalomdíjából. Másként kell ezt megfogni, s bizonyára nem én vagyok 
az első, akinek ez eszébe jut. A pályázaton olyan gyógyszertári dolgozók 
indultak, akik napközben is munkával vannak elfoglalva, akiknek fáradt 
lábaiba több ösztönzést öntött volna egy komoly külföldi szakmunka 
vagy egy használható fényképezőgép kecsegtető képe. Felvételek, színes 
felvételek! Ez a jövő muzsikája. Színes növényképek a környezet bemu
tatásával nagymértékben pótolnák, vagy kiegészítenék a herbáriumos 
gyűj teményeket.
De hadd soroljam fel a herbáriumban feldolgozott anyagot néhány sza
vas jellemzés kíséretében:

1. Achillea millefolium : Hosszúkás szeldelt levelek. Virágzat: sáto
ros buga. Illóolajában: Azulen.

2. Aconitum anthora: Virága zöldessárga, gyöktörzse ikergumós.
3. Adonis aestivalis: Skarlátvörös virágú. Szántóföldi növény. 

Mérgező.
4. Adonis vernalis: Fénylő, citromsárga virágú. Levele, mint a kapo

ré. Mérgező.
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5. Aegopodium podagraria: Fehér vagy rózsás ernyővirágzat. Csé
sze nincs. Reuma, bélzavarok ellen.

6. Aesculus hippocastanum: A bokrétafát mindenki ismeri. Az Aes- 
culin oldat fluoreszkál.

7. Agrimonia eupatoria: Az erdőszél növénye. Egyszerű szár. Ülő 
levelei csokorban. Virágzat sárga, nyúlánk füzér.

8. Agropyron repens: Gyökértörzs nagyon hosszú, szártagokra osz
tott, belül üres.

9. Agrostemma Githago: Szálas, lándzsás, szőrös levelek. A szirmok 
ibolyásak.

10. Ajuga genevensis: Hosszú, bozontos szár. Fogas, szőrös levelek. 
Virág: kék.

11. Ajuga reptans: Szár töve indás. Levelek kopaszodók. A szár csak 
két-old. pelyhes.

12. Allium flavum: Lepel élénksárga, porzók kilógnak.
13. Allium senescens: Levélnek nincs középere. Virág ibolyás. Porzó 

kilóg.
14. Allium ursinum: Fehér ernyős virágzat. Bükkösök aljnövénye. 

Körül büdös az erdő.
15. Althaea officinalis: Alul fás szár. Levelei is szőrösek. Virág rózsás

fehér.
16. Althaea rosea: Szár magas, hengeres. Nagy virágok fürtben a szár 

végén.
17. Anagallis arvensis: Száraz ugarokon. Párta cinóberpiros. Levél 

keskeny, tojásdad.
18. Anemone hepatica: Három karéjú, bőrnemű lomblevél, nyél fehér 

selymes szőrű. Virág: kék.
19. Anthémis nobilis: Szórt, szeldelt levelei molyhosak. Korongvirág 

sárgásfehér. Kerti.
20. Anchusa officinalis: Levél szőrös. Kis virágok vörösek.
21. Arctium minus: Fészkek kicsik, zöldek, fürtösek.
22. Arctium tomentosum: Fészekpikkelyek gyapjasak.
23. Aristolochia clematitis: Felálló egyszerű szár. Hosszúnyelű szíves

háromszögű levél. Sárga virágok hónalj.
24. Artemisia absinthium: Bugavirágzat sárga. Erős fűszeres illatú. 

Keserű ízű.
25. Artemisia alba (lobelii): Sziklás lejtők kis félcserjéje.
26. Árum maculatum: Korong-gumó. Torzsavirágzat csuklyaburok

kal. Nyíl alakú levél.
27. Asarum europaeum: Vese alakú, fényes levél. Gyökértörzs ívelt. 

Egyes virág lógó. Fűszeres illatú.
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28. Asperula cynanchica: Párta halványlila, kívül érdes. Vékony levél
törzs 4 levelű, szőrös.

29. Asperula odorata: Szár 20 cm, kopasz. Virágzat végálló fehér bog
ernyő. Illatos (Cumarin)

30. Asperula taurina: Nagyobb fehér párta. Levelek szélesek, négye
sével örvösek.

31. Asplenium Rutamuraria: Levélnyél zöld. Levelek kevés szár- 
nyacskából állnak. Sziklán, falon, kőhídon, kútban.

32. Atropa belladonna: Nagytermetű. Egyes virág piszkos ibolyaszí
nű, forrt szirmú. Fekete bogyótermés.

33. Avena sativa: Közismert takarmány és tápszernövény.
34. Ballota nigra: Ágasszárú, pelyhes, rövid bozontos növény. Párta 

rózsásfehér.
35. Bellis perennis: Rózsás állású tőlevelek. Nyelves virágok fehérek, 

piros csúccsal.
36. Betula pendula: Fehérkérgű fa. Hosszúnyelű levél. Barkás termése 

kétivarú.
37. Berberis vulgaris: 3 méteres cserje. Bőrnemű levél. Virágzat sárga 

fürt. Termés piros bogyó.
38. Bryonia alba: Répaszerű gyökértörzs. Levél érdes. Zöldes fürtvi

rágzat. Levélkacs.
39. Butomus umbellatus: Nádasokban. Rózsaszínű esernyős virágzat.
40. Capsella bursa pastoris: Vékony, sárgás gyökér. Tőlevelek rózsás 

állásúak. Fürtvirágzat fehér.
41. Carpinus betulus: Fűrészelt tojásdad levelei alul szőrösek. Faké

reg szürke, bordás.
42. Cannabis sativa: Karógyökér. Hosszú nyélen levél tény, összetett, 

fűrészes, mirigyszőrös. Virága kétivarú.
43. Castanea sativa: Hatalmas fa. Kopasz, bőrnemű, fogazott szélű 

levelek. Virágok egylakiak.
44. Centaurium minus: Tőlevelek rózsás állásúak. Rózsaszínű áler- 

nyős virágzat.
45. Centaurium pulchellum: Alacsony szár, kisebb virágok. Nedves, 

sziklás helyeken.
46. Chaerophyllum aureum: Kopaszodó levelek szárnyaltak, fűrésze

sek. Virágszirmok fehérek.
47. Chenopodium album: Egyenlőtlenül fogas levél. Bugavirágzat zöldessárga.
48. Chrysanthemum vulgare: Magas szár. Szárnyas levelek. Bugavi

rágzata sárga, mind csöves.
49. Cichorium Intybus: Utak mentén. Szára tejnedvet ad. Gyér levelei 

kopaszak. Virága világoskék.
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50. Circaea lutetiana: Nyeles levelek fénytelenek. Virágszirmok fehérek.
51. Cirsium canum: Fészekpikkelyek enyvesek. A növény pelyhes. 

Virág: halványlila.
52. Colchicum autumnale: Lila virágai ősszel, levelei tavasszal, ter

mései júniusban. Hagymagumós.
53. Colchicum autumn, albiflor: Fenti fehér virágú változata. Ritkább.
54. Consolida regalis: Szára elágazó. Virág: azúrkék. Felső csészeleve

le sarkantyús.
55. Convallaria majalis: Két lomblevele lándzsás, kopasz, épszélű. 

Virágzata illatos, fehér fürt.
56. Convolvulus arvensis: Fehér tölcsérvirágú, csavarodó szárú, nye

les, dárdás levelekkel.
57. Convolvulus cantabricus: Rózsaszínű tölcsérvirág. Egyenes szár. 

Levelek borzas szőrösek.
58. Corylus avellana: Magas cserje. Kerekded, nyeles, fűrészes leve

lek. Egylaki. Virág februárban.
59. Crataegus monogyna: Levél mélyen osztott, a fonák érzugaiban 

szakállas. Virág egybibés.
60. Cucurbita pepo: Levél merev, karéjok hegyesek, erek, nyél tüskés. 

Párta sárga.
61. Cynanchum vincetoxicurn: Párta fehér, levelek tojásdadok, szíves 

vállúak. Gyökér szagtalan.
62. Cytisus capitatus: Sárga virág. Elliptikus levél, gyapjas hüvely.
63. Cytisus nigricans: Alacsony cserje. Virágai végálló fürtben állnak. 

Selymes szőrös.
64. Datura stramonium: Szára 1 m, nem fás, kopasz. Fehér, nagy, töl- 

cséres virág, este nyílik. Tüskés toktermés.
65. Daucus carota: Barázdás szárú. Levél többször szárnyalt. Fehér, 

ernyős, virágzat.
66. Dentaria enneaphylla: Szirom sárgásfehér, összehajló. Porzók ak

korák, mint a szirom.
67. Dictamnus albus: Szirom halványpiros. Virágzat kemény, vörös, 

mirigyszőrös. Erősszagú, nagy növény.
68. Digitalis ferruginea: Nagytermetű, virágfürt igen nyúlánk. Párta 

sárga-rozsdabarna.
69. Digitalis lanata: Gyapjas csésze. Párta fehéres, csöve barnán ere

zett. Alsó ajka fehér.
70. Doronicum orientale: Tőlevél szíves kerekded. Száron kevés levél.

2-3 fészkű. Virág: sárga.
71. Equisetum arvense: Kora tavaszi spóra termő és nyári meddőszár, 

örvös oldalágakkal.
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12. Erodium cicutarium: Levéllemez mindkét oldala szőrös. Ibolya, 
ernyős virágzat.

73. Evernia prunastri: Laza, puha, bokros, gödrös, szürkészöld zuz
mótelep. Lombos fákon.

74. Eupatorium cannabinum: Fűrészes élű levelek. Pirosló virágok 
tömött sátorban. Magas.

75. Euphrasia stricta: Kopasz levelek. Szár elágazó. Fehér-sárga virágok.
76. Evonymus europaeus: Ágak simák. Tőhajtáson barna paraléc. 

Mag fehér. Maglepel piros.
77. Evonymus verrucosus: Ágak bibircsesek. Magja fekete, a skarlát 

maglepel félig takarja.
78. Fagus silvatica: Törzse hengeres, végig világosszürke. Épszélű, 

elliptikus levél. Rügye keskeny.
79. Filago germanica: Szürkén gyapjas növény. Fészkek 10-20-ával 

tömörülnek.
80. Filipendula vulgaris: Terméskék pelyhesek. Szirmok pirosas-fehé

rek. Gyökérrostok bunkósak.
81. Fragaria vesca: Csésze a terméstől eláll. Termés: tojásdadkúpos. 

Piros.
82. Frangula alnus: Lápos helyen. Magas cserje vagy kis fa. Levél ép

szélű, kopasz. Kéreg: para-szemölcsös.
83. Fumaria officinalis: Szőlők közt. Elágazó szár. Levél szárnyas. Lila 

fürtvirágzat.
84. Galega officinalis: Vízpartokon. Fehéres-lila virágfürtök. Erőteljes 

növény.
85. Galeopsis pubescens: Erdőszélen. Párta bíborszínű. Szár pelyhes, 

csomók alatt serteszőrős.
86. Galium Schultesii: Négy bordájú szár. Levelek hosszúkásak, szőr- 

telenek.
87. Galium verum: Szár: hengeres, molyhos. Párta: élénksárga, buga: 

illatos.
88. Genista ovata: Erőteljes növény. Elálló bozontos szőrzet. Bozontos 

terméshüvely.
89. Geranium Robertianum: Szétágazó szár. Szeldelt levelek. Szirom

levél ibolyaszínű. Rossz szagú. Termés: csőrös.
90. Geranium sanguineum: Nagy, piros, egyes virágú. Elálló, borzas 

szőrű növény.
91. Geum urbanum: Sárga virágú. Tőlevelek szaggatottan szárnyaltak.
92. Glechoma hederacea: Csipkésszélű, kis, kopasz levelek. Kúszó, 

tarackos tő. Kék-ibolya virág.
93. Glechoma hirsuta: Levelek szíves vállúak, a növény dúsan szőrös.
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Adonis vernalis - Tavaszi hérics Pulsatilla grandis - Leánykökörcsin

Pulsatilla nigricans - Fekete kökörcsin Fekete kökörcsin termése
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94. Gratiola officinalis: Levelek fél-szárölelőek. Tőlevelek lándzsás- 
fűrészesek. Virág: pirosló. Sárga csövek.

95. Helianthemum ovatum: Sárga virágok. Levél a fonákon nem 
molyhos.

96. Helianthus annuus: Hatalmas növény. 20-30 cm-es fészkekkel. 
Levél: szíves, érdes, szőrös.

97. Helianthus tuberosus: Szár: pelyhes-borzas. Gyöktörzs gumósan 
vastagodó. Virágzat sárga.

98. Hedera helix: Örökzöld cserje. A virágzó hajtások levele épszélű.
99. Hepatica nobilis: Alacsony növény. Kitelelő levelek három karéjú- 

ak. Virágok kékek.
100. Heracleum Sphondylium: Rossz szagú, erőteljes növény. Három- 

hasábú, széles, érdes levelek.
101. Hordeum distichon: A közismert kétsoros tavaszi árpa.
102. Hyoscyamus niger: Ülőlevelei öblös, karéjosak. Harang alakú ter- 

méses csésze. Ibolyás erű halványsárga virág.
103. Hypericum perforatum: Félcserje. Ágas szár. Kis, lándzsás levelek 

pontozottak. Virága sárga.
104. Inula hirta: Érdes borzas. Virágzat sárga.
105. Jazione montana: Kékcsillag. Borzas szőrű növény. Sűrű szálas, 

lándzsás levelek.
106. Juglans regia: Levele 7-9 levélkéből áll. Egylaki. Porzós virágzata 

kövér, zöld barka.
107. Lamium maculatum: Párta: piros. Szíves-háromszögű, csipkés 

levelei gyakran fehér csíkosak.
108. Lavandula officinalis: Illatos félcserje. Virágzata: vékony kék álfü

zér. Levelek: hosszúkás szálasak.
109. Lavatera thuringiaca: Erőteljes, szőrös növény. Halványpiros szir

mok. Felső levelek három karéjúak.
110. Laburnum anagyroides: Zöldágú kisebb fa. Levelek hármasak. 

Lógó, sárga virágfürtök.
111. Lathyrus tuberosus: Gumós gyökértörzse mélyen a földben. Szir

mok bíborpirosak, illatosak.
112. Leonurus cardiaca: Pártája rózsaszínű. Szára pelyhes. Levelei ka

réjosak.
113. Lilium Martagon: Alsó levelei örvösen állnak. Lepellevél vörös 

vagy rózsaszínű, sötét pettyekkel.
114. Linum tenuifolium: Sátrozó virágzata fehér. Csészecimpák árhe- 

gyűek.
115. Lithospermum purpureo-coerul.: Párta előbb piros, majd kék. 

Makkocskái fénylő fehérek.
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lló.Lythrum salicaria: Mocsaras réten. Bíborszínű virágzata sűrű, tö
mött fűzér.

117. Loranthus europaeus: A tölgy és szelídgesztenye élősködője. Ál
bogyói halványsárgák.

118. Lycium halimifolium: Sűrű sövénycserje. Virága ibolyaszínű, 
majd barna. Bogyótermése piros.

119. Lysimachia nummularia: Kúszó, kopasz növényke. Levele kerek- 
ded, szíves. Virága sárga.

120. Malva Alcea: Nagyvirágú. Rózsás szirmok. Szagtalanok. A nö
vény molyhos, termése kopasz.

121. Malva silvestris: Szirmok ibolyáslilák. Felső levelek mélyen 
karéjosak.

122. Malus pumila: Almafa.
123. Marchantia polymorpha: Telepes májmoha, apró, világosabb pon

tocskákkal.
124. Matricaria chamomilla: Nyelves virágai fehérek, fészkesek sárgák. 

Illatos (Azulen). Kúpalakú vacok, belül üres.
125. Matricaria inodora: Nem illatos, nagyobb virágú. A vacok fél

gömbalakú s belül tömör.
126. Melandrium silvestre: Pártája élénkpiros. Virágzata enyves, 

bozontos.
127. Melilotus officinalis: Virágok sárgák. Cumarinszagú.
128. Melissa officinalis: Szár elágazó. Növény pelyhes. Virágok fehé

rek. Citrom illatú.
129. Melyttis melissophyllum: 4 cm széles, tojásdad levelek. Ajakos, 

piros, foltos virágok a levél hónaljában.
130. Mentha longifolia: Szőrös, ezüstösen fehér színű növény. Illatos.
131. Muscari comosum: Erőteljes növény. A fürt igen hosszú, s a csú

csán álló meddő virágok kékek.
132. Myosotis palustris: Csésze zöld, szőrös. Virágzata nem murvale

veles. Párta: világoskék.
133. Nephrodium filix-mas: Fejlett levelek fél m. Nyelük vörösbarna 

szőrös. Nincs fátyolka.
134. Nicotiana tabacum: Párta piros, s karimakaréjai hegyesek. Tok: 

hosszabb a csészénél.
135.Oenanthe aquatica: Vastagszárú, ágas növény. Szárnyalt levelek. 

Bibeszál rövid.
136.Ononis semihircina: Rózsaszínű, nagy szirmok. Virágzati gerinc 

kétoldalt szőrös. A szár ágas.
137.Ononis spinosa: Rózsaszínű, kisebb szirmok. Virágzati gerinc kö

rül szőrös. Szára tövises-ágas.
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138.Orchis morio: Az öt lepellevél sisakká alakult. Gumók épek. Méz
ajak sötét bíbor színű.

139.Orchis palustris: Virága sötétlila, nyúlánk fürt. Szára erőteljes, 
levele széles.

140.Origanum vulgare: Erőteljes növény. Párta: piros. Murvalevelek 
sötétbíborszínűek.

141.Oxalis acetosella: Földalatti kúszószár. Levélkék szív alakúak. 
Szirmok fehérek.

142. Paeonia off. var. banatica: Piros virág. Levélkék hármasak, szélesebbek.
143. Papaver Rhoeas: Zöld, szőrös növény. Szirom lángvörös. Bibe tíz- 

karéjú.
144. Parietaria officinalis: Lándzsás, hegyezett levél, nyélbe keskenyedő.
145. Paris quadrifolia: Négy levele visszás tojásdad, kihegyezett. Le

pellevelek zöldek.
146. Petasites hybridus: A hatalmas, húsos virágzat húsvörös. Az óriás 

tőlevelek fogasak, kerekdedek.
147. Phyllitis scolopendrium: Szalagalakú, épszélű levél. Fonákján pál

ca alakú vörös sproaugiumok.
148. Physalis Alkekengi: Tojásdad levelei hullámos élűek. Felfúvódott 

csésze skarlátvörös. Bogyó piros.
149. Phytolacca americana: Kerti dísznövény. Hegyes, tojás alakú, 

épszélű levelek. Bogyó fekete (Antocyan). A fehér virágfürt 
hengeres, nyúlánk.

150. Plantaqo lanceolata: Szára öt barázdájú. Virágzata hosszúkás
gömbös. 3-5-erű lándzsalevelek.

151. Plantago major: Hosszúnyelű szélesebb levele hét-erű. Virágzata 
vékony, zöldes füzér.

152. Plantago média: Levelei szőrösek, rövid nyelűek. Virágzata tö
mött, hengeres. Porzók halványlilák.

153. Platanthera bifolia: két nagy levél. Virága zöldesfehér. Gumója 
hegyes, ép.

154. Polygala comosa: Kis termetű, bokros növény. Virágaa kék. 
Réteken.

155. Polygonatum multiflorum: Szára magas, hengeres. Kocsánok 
többvirágúak. Levelek tojásdadok.

156. Polygonum aviculare: Fekvő szárú, hosszúkás kis levelekkel he
gyéig tömött. Kis, piros virágok.

157. Polypodium vulgare: Árnyas, mohos sziklák alacsony páfránya. 
Gyökértörzskúszó, édes ízű.

158. Potentilla anserina: Dudvásszárú évelő. Kúszó szár. Levelek pá
ratlanok, szárnyaltak. Fonáka selymes-szőrös. Virága sárga.
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159.Pontentilla  argentea: Levélkéi alul fehér molyhosak, felül zöldek. 
Csésze: fehér-molyhos. Virága sárga.

l60.Potentilla micrantha: Hármasan összetett levele a szamócáéhoz 
hasonló. Csészető: vörös.

l6l.Potentilla reptans: Szára végigheverő és gyökerező, indaszerű. A 
növény pelyhes. Virága sárga.

162. Prunella laciniata: Párta: sárgásfehér. Szárlevelek aljukon hasoga- 
tottak, pelyhesek.

163. Pinus silvestris: Toboz: egyenes. A kettős levelek szürkészöldek. A 
fa kérge vöröslő.

164. Prunus avium: Levélzet lecsüngő. Levéllemez redős. Fehér virá
gok fürtben állnak.

165. Prunus fruticosa: Rövid, fehér szirmok. Levelei igen fényesek.
166. Prunus spinosa: Ágak tövisesek. Szirmok hosszúkásak, fehérek. 

Termés: kék bogyó.
167. Pterydium aquilinum: Levél: hosszúnyelű, 3-4-szeresen szárnyalt. 

Kerülete széles, háromszög alakú.
168. Pulmonaria officinalis: Tőhajtások szőrös levelei fejlődnek, vilá

gos foltosak. Párta piros, majd kék.
169. Pulsatilla grandis: Virága világos ilyolyaszínű. A levelek szárnyal

tak. Virágzás: március végén. Védett.
170. Pulsatilla nigricans: Virága bókoló, fekete-bíbor színű harang. 

Homokos déli lejtőkön.
171. Ranunculus ficaria: Kopasz növény ke, üde, szíves-kerek, csipkés

szélű levelek. Sárga virág.
172. Ranunculus lingua: A boglárkák óriása. Selymes, nagy, sárga virá

gai a nádasokat díszítik.
173. Reseda lutea: Vad rezeda. Szirmok és porzók sárgák. A tok felálló.
174. Rhamnus catharticus: Erdőszéleken növő cserje. Kis virágai 

zöldessárgák. Csontártermés fekete.
175. Ricinus communis: Nagy cserje, hálózatos gyökérzettel. 

Üreges, elágazó szár. Szár és levelek színesek antocián miatt. 
Fűszervirágzat. Toktermés.

176. Rosa gallica: Magányos nagy virágja bíborszínű. Kis cserje, 
tüskékkel.

177. Rubus caesius: Hamvaskék szeder. Kevés terméskéjű. Sarjai fel
állók. Levelei alul is zöldek. Ősszel élénkpiros.

178. Rubus procerus: Erős szár, erős egyenes tüskék. Nagy levelei éle- 
sen fogasak. Szirom: széles, fehér.

179. Rumex sanguineus: A legalsó virágörvök levelesek. A növény 
zöld. Nedves helyeken.

25



180. Ruscus aculeatus: Örökzöld félcserje. Fillokládiumai kemények, 
szúróshegyűek. Ennek közepén 1-2 virág.

181. Ruscus hypoglossum: Örökzöld félcserje. Virágai a levélszerű, 
zöld murva tövében 5-6-osával. Nagyobb.

182. Quercus borealis: Vörös tölgy. Levelei nagyok, kétoldalt többnyire 
4 finom csúcsú, hegyesedő cimp.

183. Quercus petraea: Kocsánytalan. Kupacs: ülő. Levéllemez: finom 
szőrös.

184. Quercus pubescens: Molyhos tölgy. Levélfonák szürkés molyhos. 
Kupacs: ülő, szoros pikk.

185. Quercus robur: Kocsányos. Kupacs: nyeles. Lemez alja kopasz. 
186.Sagittaria sagittifolia: Parádés vízinövény. Levelei nyilas vállúak. 
187.Salix alba: Fehér fűz: Kétlaki. Barkák a leveles oldalágakon.

Keskeny, hegyes, fényes fehér levelek.
188.Salix caprea: Kecskefűz: Barkák felnyílás előtt tömör, bozontos, 

fénylőn ezüst fehérek.
189.Salix fragilis: Csörögefűz: Kétporzós virágok. Agak törékenyek. 
19O.Sambucus ebulus: Évelő, erőteljes kóró. Levélkék lándzsásak, 

fűrészesek. Párta: fehér, porzó bíborszínű.
191.Sambucus nigra: Fa vagy cserje. Virágzata fehér, sátorozó 

bogernyő. Vérvörös nedvű, fekete bogyó.
192.Salvia glutinosa: Levél válla kihegyezett szíves-dárdás. Virágzat 

enyves, mirigyszőrös.
193.Salvia pratensis: Pártája nagy, sötétkék. Csésze: mirigyszőrös. Le

velek tojásdadok, csipkések.
194.Sanicula europaea: Ernyőcskék tömött gömb alakúak. Virágok 

fehérek.
195.Saponaria officinalis: Magas, egyenes szárú növény. Virágzat 

bugás álernyős. Rózsaszínű virágai csomókban állnak.
196.Satureja vulgáris: Dús virágú örvök. Pártája bíborszínű. Levelei 

tojásdadok, bodros szőrűek.
197.Sedum maximum: Virágok zöldessárgák, kicsinyek. Szép terme

tű, húsos levelű növény.
198.Selinum carvifolia: A levélcimpák porcos szálkás hegyűek. 

Termése kerek-tojásdad.
199.Scorzonera hispanica: Magas, gyapjas szárú, sok hosszú levéllel. 

Virágzata sárga.
2OO.Scutellaria altissima: Levelek kopaszak. Virága ibolyaszínű, 

pelyhes.
201.Senecio Fuchsii: Sárga virágú, magas növény. Levelei nyelesek, 

kopaszak.
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202. Senecio silvaticus: A növény és a termés pelyhes.
203. Solanum dulcamara: Magas félcserje. Virága ibolyáskék. Bogyója 

piros.
204. Solanum tuberosum: Burgonya. Párta: fehér vagy lila. 

Levélszárnyak épélűek. Föld alatti szár gumós.
205. Solidago virga aurea: Aranysárga virágok. Levelei élesen 

fűrészesek.
206. Sorbus domestica: Szép fa. Levelei páratlanul szárnyaltak. Termés: 

gömb. Körtealakú. Ehető.
207. Stachys alpina: Termetes, zöld növény, elálló, bozontos szőrzettel. 

Levelei nagyok.
208. Stachys palustris: Szára rövid szőrű. A levelek ülők. Nedves 

helyeken terem.
209. Stachys recta: Borzas szőrű. Levelei nyelesek, szőrösek.
210. Symphytum officinale: Nedves helyeken. Az egész növény érdes 

szőrű. Párta: ibolyás.
211. Symphytum tuberosum: Gyökértörzse gumós. A párta halvány

sárga.
212. Tamus communis: Kétlaki, kapaszkodó szárú. Virágai sárgásak, 

fürtösek. Bogyótermése piros.
213. Taraxacum officinale: Levelei öblösen fogasak. Virágzat: élénksár

ga. Bóbita: fehér.
214. Taxus baccata: Terebélyes cserje. Értékes, nehéz fa. Levelei 

laposak, hegyesek, fésűs, két sorban állók.
215. Teucrium Chamaedris: Félcserjés, bokros szár. Csipkés élű levelek. 

Ajakos pirosszínű virágok.
216. Thymus serpyllum: Heverő szárú, apró, keskeny levelek. Virág: 

halványpiros. Sok változat.
217. Tilia argentea = Ezüst hárs: A levél fonákja fehéresen molyhos.
218. Tilia cordata = Kislevelű hárs: 7-10 virágú. Levél fonákja szürkés, 

fénytelen, kopasz. Érzugokban rőtvörös szőrcsomó.
219. Tilia platyphyllos = Nagylevelű hárs: Legkorábban virít. Levelei 

inkább csak az ereken szőrösek.
220. Trifolium arvense: Fejecske kicsi. Párta halványpiros. Az egész 

növény pelyhesen szőrös.
221. Tussilago farfara: Sárga sugárvirágai keskenyek. Később növő 

főlevelei szíves kerekdedek. 5-7 főér. Fonákja szürkés molyhos.
222. Ulmus campestris: Erdőszéli magas fa vagy cserje. Vastag 

paraléces ágak. Levelek: részaránytalanok.
223. Ulmus scabra (montana): A részaránytalan levél kétszeresen fogas 

élű. Kihegyezett hármas csúcsú, alul pelyhes.
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224. Urtica dioica: Kétlaki, erőteljes, sötétzöld növény. Röviden kúszó 
tő. Sűrűn fullánkszőrös.

225. Valeriana dioica: Kisebb termetű, piros virágú növény. Nedves 
talajt szeret.

226. Valeriana officinalis: Erőteljes növény. Gyökértörzse jellemző 
szagú. Párta fehér, vagy pirosló.

227. Verbascum phlomoides: Magas, erős, nagy sárga virágú kóró. 
Levelei a száron nem futnak le.

228. Verbascum pulverulentum: Az egész növény molyhos, hófehér 
szőrös, letörölhető. Levelei rövid nyelűek.

229. Verbena officinalis: Szára egyenes, felálló. Levelei csipkések. 
Párta: pirosló. Kopaszodó növény.

230. Veronica Chamaedris: Szára csak két átellenes sorban szőrös. 
Levelek: csipkések. Fehér szegélyű, kék párta.

231. Veronica officinalis: Kis, heverőszárú növény. Apró, világoskék 
virágok. Levelek fűrészesek. Sav. talaj.

232. Veronica persica: Pártája azúrkék. Akocsányok hosszúak.
233. Veronica spicata: A párta szárítva is sötétkék. Füves helyeken nő.
234. Viola alba: Kitelelő, szőrös levelek. Ibolyaszínű virágú változata is van.
235. Viola arvensis: Nyúlánk, ágas, gyéren szőrös. A felső szirmok 

gyakran kékek. Igen változó.
236. Vitis vinifera: Borszőlő. Virágai kétivarúak. Sok fajtája van.
237. Zea mays: Kukorica. Magas termetű. Porzós virágzat a tőhajtás 

csúcsán, termős az oldalán.

Az imént felsorolt növények (237 darab) vannak a herbáriumban.
Látszatra elég sok, de bizonyára több is lehetne. Kényelmeskedésből, 
vagy fontolgatás miatt (majd találok megfelelőbb példányt, vagy úgyis 
járok erre még hamarosan) sokan a fontosabbak közül nem szerepelnek 
a gyűjteményben. Néhány tönkre is ment ügyetlenségem folytán a pré
seléskor. Ez úgy látszik tandíj az okulásért. Nagyon sok növényt még 
mindig nem ismerek, de az ismertek közt is jócskán van olyan, amit 
gyógynövényként idehaza nem tartanak nyilván. Számos az olyan is, 
amit csak a homöopaták használnak.
Talán felsorolnám azokat a nálunk előforduló, de be nem gyűjtött 
gyógynövényeinket is, amik esetleg csak a jövő idényben kerülnek a 
herbáriumba:

1. Corydalis cava (alvó gumója) - bénulásoknál
2. Alisma plantago aquatica (rizóma) - hólyaghúzó
3. Lolium temulentum (érett mag) - álmatlanság, reuma.
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4. Autoxanthum odoratum (herba) - fejfájás, vízkór
5. Luzula pilosa (gyökér) - vesekő
6. Lemna minor (herba) - sárgaság, reuma
7. Allium cepa (hagyma) - bélférgek, epebaj, borogatás
8. Allium sativum (hagyma) - minden nyavalyára
9. Acorus calamus (rizóma) - gyomorjavító

10. Narcissus pseudonarcissus (herba) - asztma, pertussis
11. Iris pseudoacorus (rizóma) - vízibetegség
12. Humulus lupulus (termőfüzér) - idegnyugtató
13. Urtica urens (herba) - mint a nagy csalán
14. Rumex acetosa (levél) - vérzések, kiütések, C-vitamint tartalmaz
15. Rumex crispus (tavaszi gyökér) - vérzés, kiütések, C-vitamint 

tartalmaz
16. Polygonum hydropiper (herba) - bél-, aranyér-, menstruációs 

vérzések
17. Chonopodium vulvaria (herba) - görcsoldó
18. Stellaria média (herba) - szívgyengeség, sebmosás
19. Caltha palustris (herba) - pertussis, görcsök
20. Helleborus odorus (gyökér) - kanyaró, ideggyulladás
21. Actaea spicata (rizóma) - reuma
22. Aquilegia vulgaris (herba) - görcsök, kiütések
23. Anemone nemorosa = Berki szellőrózsa (herba) - fejsömör
24. Ranunculus sceleratus = Torzsika boglárka (herba) - nátha, hólyag 

és vesebajok
25. Ranunculus acer = Réti boglárka (herba) - reuma
26. Brassica nigra = Fekete v. francia mustár (érett mag) - fürdőkbe
27. Raphanus Raphanistrum=Repcsén retek (friss herba) - gyomor- 

bántalmak, kiütések
28. Raphanus sativus = kerti retek (friss gyökér) - álmatlanság, 

májbajok
29. Lepidium sativum = kerti zsázsa (herba) - vizelethajtó (A és C-vi

tamint tartalmaz)
30. Armoracia rusticana = torma (friss rizóma) - emésztést segíti
31. Cheiranthus cheiri = sárga viola (friss herba) - menstruációt segíti, 

vizelethajtó
32. Sisymbrium officinale = szapora zsombor (herba) - köptető
33. Sedum acre = borsos varjúháj (herba) - aranyér
34. Sempervivum tectorum = házi kövirózsa (friss növény) - égésre, 

szeplőkre
35. Saxifraga granulata = bibircses kőtörőfű (herba) - vesekő
36. Potentilla erecta = vérontó pimpó (rizóma) - officinalis
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37.Sanguisorba officinalis = őszi vérfű (herba) - vérzések
38. Alchemilla vulgaris = köz. palástfű (levél) - fehérfolyás, cukorbaj
39. Filipendula ulmaria = réti legyezőfű (gyökér, herba) - reuma
40. Medicago sativa = takarmánylucerna (herba) - cukorbaj, 

pajzsmirigy-elégtelenség
41. Vicia faba = lóbab (friss növény) - görcsoldó
42. Phaseolus vulgaris = bab (száraz hüvely) - vizelethajtó, diabetes
43. Tropacolum május = kerti sarkantyúka (mag, virág) - légutak za

varai, hajhullás
44. Linum catharticum = békalen (herba+gyökér) - hashajtó, féregűző
45. Linum usitatissimum = házi len (érett mag) -külsőleg-belsőleg
46. Ruta graveolens = kerti ruta (fólia, herba) - nehéz légzés, reuma
47. Mercurialis annua = hashajtó szélfű (herba) - vizelet- és hashajtó
48. Euphoibia Cyparissias=farkas kutyatej (herba+radix) - légzőszervi zavarok
49. Viola odorata = illatos ibolya (herba) - köptető 
SO.Oenothera biennis = parlagi ligetszépe (herba) - hasmenés ellen
51. Eryngium campestre=mezei iringó (herba, radix) - hurutok
52. Chaerophyllum temulum=bódító basaboly (herba) - krónikus 

bőrkiütések
53. Coriandrum sativum=koriander (érett termés) - görcs, gyomorbántalmak
54. Conium maculatum = bürök (herba, mag) - med.
55. Apium graveolens = kerti zeller (herba, radix) - vízhajtó, 

vértisztító, reuma
56. Petroselinum sativum = petrezselyem (herba+radix) - görcsök, 

bélkólika
57. Carum carvi = kömény (termés) - szélhajtó
58. Pimpinella major = nagy földi tömjén (radix) - köhögés, rekedtség
59. Pimpinella anisum = ánizs (fructus) - köptető
60. Pimpinella saxifraga = hasznos földi tömjén (radix) - rekedtség ellen
61. Aethusa Cynapium = ádáz (herba) - gyermekbélhurut
62. Anethum graveolens = kapor (fructus) - gyomorerősítő, álmatlanság
63. Levisticum officinale = lestyán (radix) - med.
64. Pastinaca sativa = paszternák (2 éves gyökér) - vízhajtó, fájdalmak
65. Cyclamen europaeum = ciklámen (rizóma) - idegfájások, hólyag- 

bántalmak
66. Vinca minor = kis télizöld (herba) - vérzések
67. Calystega sepium = felfutó sövényszulák (herba, radix) - vizelet- 

és hashajtó
68. Cuscuta europaea = közönséges aranka (herba) - hasmenés, 

gyomorbántalmak
69. Borago officinalis = borágó (herba) - nyugtató, vértisztító.
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70. Marrubium vulgare = orvosi fehér pemetefű (herba) - officinalis
71. Lamium album = fehér árvacsalán (flos, fólia) - összehúzó, 

nyugtató, női bajok
72. Salvia officinalis = kerti zsálya (fólia)-officinalis
73.Satureja hortensis = csombord, borsfű (herba) - étvágyjavító, 

nyugtató
74. Hyssopus officinalis = izsóp (herba) - asztma, légcsőhurut
75. Majorana hortensis = majoranna (herba) - köhögés, hasmenés
76. Lycopus europaeus = vízi peszérce (herba) - basedow
77. Ocimum basilicum = bazsalikom (herba) - gyomorhurut, bélhurut, 

köhögés
78. Mentha piperita = borsmenta (fólia) - officinalis
79. Mentha pulegium = csombormenta (herba) - májbántalmak, 

ájulás
80. Linaria vulgaris = gyújtóványfű (herba) - sárgaság, bélférgek 
81.Scrophularia nodosa = görcsös gőrvélyfű (herba+radix) - viszkető

kiütések
82. Gratiola officinalis = csikorgó fű (herba) szívgyógyszer, hashajtó
83. Galium Aparine = ragadós gálái (herba) - vizelethajtó, 

vérzéscsillapító
84. Galium Mollugo = közönséges galaj (herba) - gyomor és bélhurut
85. Rubia tinctorum = festő buzér (radix) - vesekő, hólyagkő
86. Dipsacus Silvester = erdei mácsonya (herba+radix)-végbélfisztula, 

reuma
87. Succisa pratensis = ördögharapta fű (radix) - nedvező kiütések
88. Knautia arvensis = varfű (herba) - csalánkiütés, köhögés
89. Erigeron canadensis = betyárkóró (herba) - vérzések ellen
90. Artemisia Abrotanum = istenfa (folium) - vérszegénység
91.Senecio Jakobea = Jakabnapi aggófű (herba) - szívdobogás, vér

szegénység
92. Calendula officinalis = körömvirág (herba) - gyomorfekély, 

bőrbajok
93. Ustilago maydis = kukoricaüszök - méhvérzések
94. Claviceps purpurea = anyarozs (gomba) - officinlis
95. Populus nigra = fekete nyárfa (gemmae) - reuma, malaria
96. Populus tremula = rezgő nyárfa (cortex) - hólyagbántalmak
97. Salix purpurea = csigolyafűz (cortex) - lázcsillapító
98. Morus nigra = fekete v. sav. eper (fructus) - enyhe hashajtó
99. Viscum album = fehér fagyöngy (fol.fruct) - szívgyógyszer

100. Platanus occidentalis = nyugati platán (cortex) - külsőleg és 
belsőleg.
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101. Crataegus oxyacantha = csere galagonya (flos.fruct) - 
szívgyengeség, érelmeszesedés

102. Rosa canina = gyepűrózsa (fructus) - vese- és hólyagbántalmak 
(C. vitamin)

103. Robinia psendacacia = fehér akác - kérge gyomorbaj, virága 
köhögés ellen

104. Fraxinus excelsior = magas kőris (folium, cort.) - reuma
105. Fraxinus ornus = virágos kőris - nedve a manna-off., hashajtó
106. Viburnum opulus= kányabangita (cortex)-koraszülés, nehéz 

menstruáció, görcsök
107. Orchis simia = majomkosbor (tubera) - bélhurut
108. Rosmarinus officinalis = rozmaring (folium) - szívgyengeség, 

epehajtó
109. Asparagus officinalis = spárga (rizóma) - vizelethajtó, reuma 
110.Lilium candidum = fehér liliom (flos) - görcs, epilepszia
111.Iris  germanica = kék nőszirom (rizóma) - hintőpor, fogpor
112. Papaver somniferum = mák (capita) - officinalis
113. Rosa centifolia = rózsa (flos) - enyhe összehúzószer 

(gyermekgyógyászat)
114. Thymus vulgaris = k.kakukfű (herba) - officinalis
115. Capsicum annuum = paprika (fructus) - étvágyjavító, vizelethajtó 

és külsőleg
lló.Cydonia oblonga = birs (semen) - bőrgyógyászat, hashajtó
117. Veronica beccabunga = deréce veronika (herba) - vértisztító, 

vízkór ellen
118. Cynodon dactylon = csillagpázsit (rizóma)

A föntebb felsoroltak nagy részét aránylag könnyen be lehetett volna 
gyűjteni és akkor a herbárium jóval értékesebb volna.
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Cynonchum vincetoxicum - Méreggyilok 
____ (vadpaprika)

Castanea sativa - Szelidgesztenye
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A környékünkben föllelhető gyógynövények mennyiségét illetően csak 
egynéhány esetben merek becslésbe bocsátkozni.
Érdekes, hogy az anyarozsot ezen a vidéken nem tudjuk begyűjteni, 
akármekkora árat ajánlunk is fel érte. Tölgyfazuzmó bőven van, s az 
erdészek szerint több vagonnal szállítottak el egyes esztendőkben Fran
ciaországba való export céljából. Erdei pajzsikánk van, de a mennyiség 
nem hiszem, hogy említésre méltó volna. Az eléggé ritka gímharasztot 
több helyen is megtaláltuk. Nemcsak a Melegmányi patak holtágaiban, 
de a vidék régi kútjaiban (Vokány) is. Ennek persze inkább csak tudo
mányos jelentősége volna, hiszen a gímharasztot gyakorlatilag már nem 
használják. Az édesgyökerű páfrány kis mennyiségben elszórtan, de 
sokfelé megtalálható. Mezei zsurlónk - sajnos - bőven van, s nem gon
dolom, hogy aggódnunk kellene a ritkulása miatt. A kapcsos korpafűről 
egy ízben hallottam meg nem erősített adatot. Az Árpádtető környékén 
leltek volna néhány tövet évekkel ezelőtt. Nagy öröm lenne ezen a tájé
kon fölfedezni megint. Erdei fenyőnk nem sok van, boróka inkább akad. 
A Jakab-hegy déli lejtőjén szép számmal található, s a karácsonyi fenyő
piacon egyre több jelenik meg belőle. A tarackbúza-átok semerre sem 
újság, s a drogul ritkán keresett csillagpázsitból is több van a kelleténél. 
Acorus calamus a Dráva kiöntéseiben, Palkonyától Barcs felé jócskán 
található. A foltos kontyvirág gyakorinak mondható lombos erdőinkben 
és sűrűn jelennek meg az italicum nagyobb levelű szép példányai. Itt 
említem fel, hogy az Árum torzsája egyes részeinek színéből és alakjából 
a néphit szerint következtetni lehet az az évi búza, burgonya, kukorica 
és szőlőtermésre. Részleteket ez ideig nem sikerült megtudnom. A fehér 
zászpát nem találtam, s nem is hallottam felőle. Őszi kikericsünk jócskán 
van a hegyek tisztásain. Ez idén szeptember végén is virágjában állt még. 
Fehér liliom virít minden nyári kiskertben. Salamonpecsét van jócskán. 
A gyöngyvirág egyre ritkul, ezért is nyilvánították védett növénnyé. A kék 
nősziromra ugyanaz áll, mint a fehér liliomra, csak még annál is gyako
ribb. A kosborfélék közül a legközönségesebb agárkosbor fordul elő leg
gyakrabban lejtős rétjeinken, a többiekre vigyáznunk kell, s leginkább a Si- 
mia-féleségre. Fekete nyárfa sok van, különösen a megye délibb vidékein. 
Fehér fűz sok van, egyébként is ez a leggyakoribb fűzfánk. Megyénk 
diófaállományát a múlt esztendei pusztító tél legalábbis megtizedelte. 
Mogyoró jócskán van, a közönséges nyír inkább parkjainkban vagy a 
külvárosi előkertekben látható.
A szelídgesztenyéről külön kell szólni, hisz éppen a Mecsek környékén 
tömegesebben terem. Vonatkozik ez elsősorban a zengővárkonyi 
állományra, majd a pécsbányai és kisebb mecseki településekre. Még 
a Jakab-hegy tetején is találni néhány öreg fát. Ez év június 20-án az 
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a szerencse ért, hogy Jávorka Sándor társaságában szemlélhettem 
meg a zengővárkonyi gesztenyést. A magyar botanika apját kicsiny, 
de válogatott társaság kísérte. Csapody Vera néni is ott volt, a fiatal 
erdőmérnöki kar egyik legkiválóbb] a is, egy rovar kutató, a pécsi 
pedagógiai főiskoláról Uherkovics, s a mecseki növényvilág legjobb 
ismerője: Horváth Olivér. Még Lányi, a drogista sem hiányzott. Alaposan 
áttanulmányoztuk az egész környéket, talajt, társulásokat az itt élő egész 
növényzetet, s Jávorka néha percekig állt a lecsüngő virágzó ágak 
szemléletében; rövidlátó jobb szemét hunyorítva gyűjtötte az adatokat 
készülő monográfiájához. Ez alkalommal láttam Csapody Verát 
munka közben, mint festőművészt, és mint növénytantudóst. Most a 
csíranövények érdekelték. Én csak tátottám szemem, szám, fülem, hogy 
elleshessek néhány szót a nagyok bölcsességéből, s ezt a kirándulást 
biztosan sokáig nem fogom elfelejteni. Valószínűnek tartották, hogy a 
zengővárkonyi gesztenyés őshonos. A pécsbányatelepi gesztenyés jóval 
kisebb terjedelmű.
Kocsányos tölgy mifelénk csak a Dráva-síkon van inkább. Itt azonban 
néhány olyan remek példány őrködik a vidék fölött, hogy csodájára 
meg kell állni. Szakértői becslés szerint két olyan fa is álldogál itten (saját 
szememmel láttam őket), amik bizonyára látták volna Mária Teréziát, ha 
akkor történetesen erre hajtatott volna. Kocsánytalan tölgy hegyeinkben 
az uralkodó fa, a Mecsek déli lejtőin pedig inkább a molyhos tölgy. Szil
fánk nem sok van, s az erdőmérnökök szerint az állomány egyre pusz
tul a szilfavészgomba miatt. Mikor a Pénzesék „Budapest élővilága" c. 
könyvében megjelent szilfafejezetből megemlítettem, hogy a szijácsbogár 
ereje lankad, s a szilfavész szűnőben van, ezt jóleső csodálkozással vették 
tudomásul. - Pécsett három savanyú eperfáról tudok. Mindegyik házak 
udvarán, vagy kertjében, kőfalak mögött van, de nem becsülik értéke sze
rint. Komló vadon többfelé található, nagyobb arányú termesztése nálunk 
nem divat. Kendert a megye délibb részén termelnek inkább. Nagycsalán 
mindenütt bőségben van. Fehér fagyöngy kevés. A pécsbányai vendéglő 
udvarában álló akácfán láttam eddig a legszebbet. Annál több azonban a 
Loranthus,, Kapotnyakunk néhol tömegesen található, s az utak mentén 
sok a farkasalma (különösen a szőlőhegyekben). Kígyógyökerű keserűfű 
nincs. Madárkeserű fű annál több, s bizonyára az ország más vidékei sem 
szűkölködnek benne. Annál érthetetlenebb, hogy négy esztendeig hiába 
rendeltünk, nem tudtak szállítani. Ezidén kaptunk először a decentrum 
útján. A mirhafű nem hazai növény, s nálunk nem is termesztik.
Alkörmöst itt-ott ültetnek a szőlőkben, de a belvárosi kertekben is akad. 
A herbáriumi példány egy Kossuth utcai patika udvarából való. Tikhúr
ral tele vannak a szőlők barázdái. Porcika hírét nem halottam (ez közel 
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sem jelenti azt, hogy nincsen). A Gyógyszertár Vállalat udvarán elültetett 
néhány kísérleti példányt úgy látszik, gyomnak nézték, mert kipusztult. 
Fátyolvirágot kertekben termesztenek, s májustól augusztusig teli van 
vele a pécsi virágpiac. Szappanfű sokféle van, de tömeges előfordulá
sáról nálunk nem beszélhetünk. A piros bazsarózsából már elöljáróban 
beszámoltam. Csak mifelénk terem, s néhol népes telepekről tudunk. A 
hunyorok közül csak az illatos fajta van, de az bőséggel. A borzaskatát 
kertekben művelik, s Baranyában elég népszerű. Szarkaláb sok. Fekete 
kökörcsin körülbelül kétholdnyi területen elég bőven van a Jakab-hegy 
déli lejtőjén, a kővágószőlősi kertek között. A májusvirágért sem kell 
a szomszédba menni. Tavaszi hérics gyűjtése is sikerrel járhatna. Bor
bolyát inkább sövénynek vagy parkok díszbokrául ültetik. Vérehulló 
fecskefű sok van. Legnagyobb tömegben a Dráva menti fiatal erdőkben 
találtuk. Mák aránylag nem sok terem. A pipacsról nem kell nyilatkozni. 
Itt sincs kevesebb, mint az ország egyéb részein. Ugyanannyi a szarkaláb 
is, meg a búzavirág. Orvosi füstikével a villányi szőlők között találkoz
tunk leggyakrabban. Fehér és fekete mustárt nem sokat termesztenek. 
Pásztortáska gyakori. Fekete ribiszkét mifelénk nem láttam, úgyszintén 
veres berkenyét sem. A galagonya mindkét fajtája közönséges. A málnát 
inkább termesztik. Hamvas szedrünk kevesebb, fekete szedrünk annál 
több van. Utóbbi terméseiből sok kerül a pécsi piacra. Erdei szamócánk 
is van. Libapimpó, különösen a faluvégeken, néhol tömegesen található. 
Vérontó füvet még nem találtam, szakemberek szerint van egy kevés a 
nedves, lapos helyeken. Gyömbérgyökér elszórtan, de sok helyen ta
lálható. Réti legyezőfű kevés van. Apróbojtorján kis csoportjai sokfelé 
láthatók. A százlevelű rózsát inkább a falvak kiskertjeiben látni. Nagyon 
sok a gyepűrózsa. A hecsedli piacainkon nagyon népszerű. Pécs kert
jeiben és szőlőiben sok a mandulafa. Külön többholdas mandulásokról 
tudunk. A két legutóbbi esztendőben azonban alig volt termés. Kökény 
rengeteg. Cseresznye is sok, különösen a Jakab-hegyen. Falvaink ked
ves gyümölcse. Tövises igliccel teli minden legelő (Nagyárpád). Görög 
lepkeszeget nem termesztenek. (Lásd a Jegyzet elején.) Orvosi somkóró 
szegi a Mecsek műútjait. Fehér akác mindenfelé (vasúttöltések), erdő
számra. Edesgyökerünk nincsen. Az echinata egy szép példánya a püs- 
pöknádasdi templom kerítésénél található. A nehézszagú gólyaorral az 
erdőben, s a szőlőkben egyaránt gyakran találkozunk. A bürök-gémorr 
is jócskán terem szárazabb talajon. A házi len termesztése kisebb mérvű 
nálunk, mint a kenderé. Kerti rutát nemigen vetnek. Keserű pacsirtafű
ről nincs tudomásom. Egynyári szélfű ritkább. A ricinust inkább dísz
nek, kis csoportokban találjuk, a bokrétafa parkjaink és sétatereink dísze. 
Varjútövisbenge elég sok, kutyabenge valamivel több van, de elszórtan. 
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A nagylevelű hársat a város útjainak két oldalán ültetik. A virággyűjtők 
nemigen kímélik őket. Ugyanez áll a kislevelű hársra is. A Mecseken sok 
helyütt egyesével, a Harsány-hegyen tömör erdőt alkotva található az 
ezüst hárs. Orvosi zilizzel gyakran találkoztunk Pécs alatt, s a Drávasík 
kis folyóinak a partján. Legnagyobb telepét (cca 1 kat. holdon) Nagy
árpádon láttam a templom körül elterülő kiszáradt árokpartokon. Erdei 
mályva nálunk is mindenfelé bőven van (legkevésbé erdőben), akárcsak 
a kereklevelű mályva. Nagyon sok az orbáncfű, a németek népszerű Jo- 
hanniskraut-ja. A növény levelein sokáig hiába kerestem a pettyegetett- 
séget s azt hittem, nem is orbáncfűvel állok szembe. Jávorka mutatta meg 
nekem a legegyszerűbb azonossági próbát: néhány levelet a hüvelykuj
jak körmein szétmorzsolva a körmök pirosra festődnek. Ez valószínűleg 
ugyanaz a Hypericum-vörös, mely a virágokban is föllelhető. Illatos 
ibolya útjaink mentén, erdőszéleken bőségben van. Apró árvácska gya
koribb, az igazi háromszínű ritkább. A dekoratív, szépnevű, de goromba 
iringók (mezei) jócskán láthatók kopaszabb legelőinkben. Zamatos tur- 
bolya és koriander nincs. A bürökről Jávorka Sándor azt mondta, hogy 
ilyen tömegben (Pécsvárad és Zengővárkony között) Magyarországon 
még sehol sem látta. Csomorikánk nincs, köményt sem termelnek, ánizst 
sem. Medvetalppal elég gyakran találkozunk. Tavaszi kankalin nálunk 
nem terem (csak a Primula vulgaris).
Kis ezerjófű sok van, csokrokban a piacra is hozzák. Vidrafű egyáltalán 
nincsen, fekete nadálytő azonban annál több (Abaligeti patak). Ugyan
úgy a pettyegetett tüdőfű is gyakori. Közönséges vasfű lépten-nyomon 
előfordul, a levendulát kisebb telepekben házi használatra termesztik, 
s itt-ott a piacra is visznek belőle. Az orvosi pemetefűkérdésben még 
tájékozatlan vagyok, pedig Baranyában jócskán kell lennie. Elkerülte 
figyelmemet, vagy nem ismertem fel. Utak mentén fekete pemetefüvet 
találtunk nem is egyszer. Kerek repkény sokfelé van (falvak kertszé
lein). Fehér árvacsalán sem került terítékre (Zengő), pedig bizonyára 
akad. Hasznos tisztesfű van. Orvosi zsálya csak itt-ott, néhány kertben. 
Horváth A. Olivér egy ízben termésben talált egy tövet a Pécs fölötti 
Mandulásban.
Az orvosi citromfű ritka. A szakemberek eddig három helyen találták 
csak meg Baranya területén. A herbáriumi példányok a Zengő köves te
tejéről valók. Itt is négy tő volt csak. Hurokfű bőven van a mecseki műút 
erdőszélein és másfelé is. Bőségben van mezei kakukkfű is, az alakok és 
fajok sokféleségében még nem tudok különbséget tenni. Kerti kakukkfű
termesztésről (tömegben) nincs tudomásom, és ugyanezt mondhatom el 
a borsos mentáról is és a fodormentáról. A vízimenta, lómenta és csom
bormenta elég bőven terem.
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A nadragulya azóta szaporodott el, hogy az erdőkben a fakitermelés 
megkönnyítésére mindenfelé utakat készítettek. Az utak két oldalán, 
magasodó földhányásokon százszámra állnak a hatalmas belladonna 
tövek. (Abaligeti műút és a Lóri vadászház között.) Pécsbányán és Pécs- 
szabolcson is jeleztek kisebb településeket.
A líneákon, bükkösök tisztásain 1-2 tövet mindig találni.
A csüngőbeléndre valóságos vadászat indult, hiszen Kitaibel a Zselicből 
említi, s Horváth Ferenchez - állítólag - egy somogyszentlászlói asszony 
hozott be egy példányt a környékbeli erdőből, s annak meghatározását 
kérte. Van ott még több is, tette hozzá. Az asszony többé nem jelentke
zett, s a kincskeresők a jelzett tájékon nem találtak Scopoliát. A kérdőjel 
Jávorka könyvében továbbra is ott marad.
Beléndeket inkább a falvakban kell keresni. Tömegesen nem találtam se
merre. A pécsi vágóhíd melletti kis folyó partján találtam néhány tövet, s 
egyet lent a villányi árokparton. A balokányligeti teniszpálya végében is 
csak egy tő ékeskedett.
A paprikát nem kell említeni, hiszen ez az a magyarországi gyógynö
vény, amelyről a legpontosabb adataink vannak, hála világhírű fűszer- 
mivoltának és vitamintartalmának. Szent-Györgyi, Zechmeister és Chol- 
noky óta is állandó, nagy az iránta való érdeklődés a tudósok körében. 
Ebszőlő csucsor nagyon sokfelé, bőven található. A maszlag már jó
val ritkább és inkább a külvárosok, falvak gazdasági udvarai körül 
tartózkodik.
Szöszös ökörfarkkóró aránylag elég sok van. A legtöbbet egy csoportban 
egy magyarürögi ugaron és a pécs-harkányi vasútvonal töltésén láttam. 
Mifelénk nem gyűjtik, pedig a Verbascummal sokszor meg vagyunk 
akadva és gyakran bizony megbámult flost küldenek.
Közönséges gyújtó vány füvünk bőven terem, kivált a mecseki műutak 
nagyobb szélein. Mifelénk, mint féregűzőszer ismeretes leginkább.
Orvosi veronikánk bőven fedezné szükségleteinket, ha gyűjtenék, s ha 
keresnék. Néha egyik-másik orvos rendeli teakeverékbe, de kézi eladás
ban még nem expediáltuk. Egyes helyeken - mohos erdőszéleken - szép 
példányokat találni.
Piros gyűszűvirágunk nincsen, termesztéséről sem tudunk. A gyapjas 
gyűszűvirágról már megemlékeztem, s a rozsdás gyűszűvirágról is. 
Az utóbbival kapcsolatban meg kell még mondani, hogy az említett 
villányi lelőhelyen kívül Nagyharsány és Mohács körül elég gyakori 
(Horváth A.O.). A sárga virágú ambignából egész hegyoldal van Pécs- 
várad fölött.
A keskeny- és nagylevelű útifű minálunk is bőven van. Szépen terem 
az ezüstös útifű a Bertalan-kápolna fölötti sziklás hegyoldalon.
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Szagos müge bőven van, a bükkösök alján itt-ott egész asperula-szőnye- 
gek virítanak májusban. Az olasz mügéről már szóltam.
Mind a két bodzafélénk jócskán terem. Sokrétű jótékony hatása (gyökér
nek, levélnek, virágnak) nincs arányban a gyér kereslettel. Mint ha a St. 
Germain-thea is kiment volna a divatból.
A mezei macskagyökér ritkább errefelé. Az első példányt a Hármas-hegy 
délnyugati lejtőin találtam. Zobák környékén, egy félholdnyi területen 
annyi volt együtt, hogy illatos volt miattuk a levegő (szeptember).
A fekete gönyének nevezett fehér földitök szórványosan nálunk is elő
fordul. Egy szép példány előtt Zengővárkonyban Jávorka is megállt. 
Hegyeink erdőnyiladékaiban elég gyakori az aranyvessző. A százszor
szép előfordulása pedig közönségesnek nevezhető.
A közönséges cickafark rengeteg van, chamomilla azonban aránylag 
kevés. Mostanában itt nem gyűjtik. Amikor Pécsett gyűjtésével foglal
koztak, akkor sem tudták a gyógyszertárakat 100%-ban ellátni. Vidéken 
inkább terem, s nagyobb mennyiségek csak onnét remélhetők.
Gilisztaűző varádicsot nálunk inkább a város alatti lapályon találtam 
árkok partjain.
Fehér üröm jócskán van, fekete üröm sok. Különlegességünk: a sziklai 
üröm, kifejezetten mediterrán jelleget ad a Mecsek és Harsány-hegy 
növényzetének.
Martilapu mindig több lesz, s különösen műútjaink omladékony, köves 
oldalain. Közönséges acsalapu még a Tussilago-nál is bővebben terem 
(Mánfa, Püspöknádasd, Zobák környéke).
Árnika persze nincsen, de igaz örömömre szolgált, amikor a szegedi bo
tanikus kertben megismerkedhettem vele. Öt szép virág mosolygott az 
alpesi grupp sziklái között.
Az aggófüvek családjából eddig a Fuchsiit, a Jakobeát és a Silvaticát ta
láltam meg szép számmal a Mecsek különböző pontjain.
Kerti körömvirág kertjeinkben elég közönséges. A nyári piacra felhozott 
meglehetősen nagy mennyiség erre utal.
A bojtorjánok közönségesek. A pécsi vásártér szélein, a külvárosi házak 
kerítései mentén, leginkább azonban a falvakban.
Mezei katáng mindenfelé sok terem. Annál érthetetlenebb, hogy csak 
ritkán szerezhető be. Herbáját, s a radixot is elvétve rendelik. Szórvá
nyosan kézi eladásban is vásárolják.
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ipsacus fullonum - En
mácsonva

Meíittis grandiflora - Méhfű
(mecseki teafű)______

Digitális ferruginea - rozsdás 
_______ gyűszűvirág_______

Digitalis lanata - Gyapjas 
_________ gyűszűvirág
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Pongyolapitypang van bőséggel, s itt is az a helyzet, hogy népszerű gyö
kerét nem tudjuk kellő mennyiségben megkapni.
4-5 olyan növényünk van, amit alkalmi gyűjtők eladásra szoktak ajánlani 
a gyógyszertárakban: hársfavirág, ezerjófű, mecseki tea, apróbojtorján. A 
keserű mandula és a lógesztenye-szedő gyerekek is megjelennek minden 
esztendőben. A fenyőtobozok és a tölgymakk gyűjtését intézményesen 
szervezik, s a tölgyfazuzmó gyűjtését is, amiről már megemlékeztem. Ez 
azonban rapszodikus, nincs minden évben.
Az eddig elmondottak - érzem - nem adhatnak teljes és hűséges képet 
lakóhelyünk gyógynövényeiről, hiszen csak egy esztendő tapasztalatait 
ölelik fel. Egy olyan gyógyszerész tapasztalatait, aki a pályázat megjele
néséig szinte terhesnek tartotta az iratos füvekkel és zsályákkal való ben
sőbb ismerkedést. Úgy gondolta, nem fontos személy szerint, egyenként 
lehajolni hozzájuk, megfigyelni és kikérdezni őket. Azt hitte és fölényes 
volt abban a hitében, elég, ha a nagyszerű egészet látja. Beszippantotta 
az áldott erdei levegőt, hunyorgatva nézte a nagyobb zöld és kék folto
kat, hátára feküdt, s a felhők vitorlázó menetén andalgott.
Úgy látszik, ez nem tarthatott örökké. Eljött az a nap, mikor nem az 
lett fontos többé, hogy milyen elemózsia és melyik kulacs kerüljön a 
hátizsákba. A herbárium helyet kért, s az élelmiszercsomag egyre jelen
téktelenebbé zsugorodott. A szabad természet egyre több gyermekével 
kötött ismeretség mind jobban elmélyíteni látszik botanikai szemléletem 
átalakulását. A kora tavasz első szellői megmutatják majd, hogy részem
re milyen erős, mennyire magához ragadó az erdő hangja.
Ha nem működnék Pécsett Horváth A. Olivér, ez a kis helyi jegyzet bizo
nyára nem feküdnék most a bírálóbizottság asztalán. Neki köszönhetem, 
hogy szabad időmet olyan édes stúdiumokra fordíthatom, amikben ke
veseknek van része, de mindenkinek lehetne.

Pécs, 1956. május 15.

A gyógynövények fényképeit a Baranyai család fotóarchívumából válogattuk.
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A PÉCSI TETTYE-VÖLGY REKONSTRUKCIÓJA

KRAFT JÁNOS

A
 Mecsek Egyesület egyik jelentős és Pécs város polgárai számára 
maradandó állapotokat létrehozó tevékenységének tartja az utó
kor a Tettye-forrás völgyében elvégzett tereprendezést. A XIX. 
század végén lezajlott munkálatokról az egyesület akkori évkönyvei 

is részletesen tájékoztatnak. Kortársak szerint a terep átalakítását több 
éven keresztül végezték, és tevékenységüket főleg a jelenlegi Tettye térre 
és annak közvetlen környékének rendezésére összpontosították. Munká
lataik elvégzésének indoklásául valamint igazolásául többen hangoztat
ták, hogy az 1892-ben megépített várost ellátó vízvezeték fektetése után 
a völgyet nagyon rendezetlenül hagyták vissza. így valójában a közóhaj
nak eleget téve végezte a Mecsek Egyesület azon tevékenységét, mely a 
Tettye tér és annak közvetlen előterében lévő völgyrészlet morfológiai

viszonyainak további mesterséges átalakítását eredményezte. 
Akkoriban még napjainknál is jobban érzékelhető volt, hogy a völgyet és 
annak közvetlen környezetét az emberi jelenlét végérvényesen átformál
ta (1. kép). A történelmi időkben évszázadokon keresztül nemcsak eset
legesen, hanem szisztematikusan végeztek itt olyan terepátalakításokat, 
melyeknek kezdetét a helytörténészek az ókorra datálják és azok a kö
zépkorban is kisebb-nagyobb szünetekkel, de változatlanul folytatódtak. 

42



A legutóbbi évszázadok tevékenysége viszont korabeli térképeken és 
egyedi leírásokban már úgy került rögzítésre, hogy földtani és hidrogeo
lógiai ismeretekkel alátámasztva kiindulási alapot jelent napjainkban a 
völgy eredeti állapotának rekonstrukciójához.
Ennek megvalósításához több lehetőség adódik, de azok minősége és 
a végeredménye természetesen eltérő. Legmegbízhatóbb a geológiai 
alapokra helyezett vizsgálat és értékelés, mely a jelenlegi morfológiai 
viszonyok és rétegtani felvételezéssel kezdhető. A folytatáshoz olyan 
pontokat kell felvenni a területen, melyekhez rendelten további adatok 
illeszthetők úgy, hogy a jelenlegi állapotok a völgy területére jellemző 
üledékképződés törvényszerűségeivel alakultak ki, és mindvégig kezel
hető marad a vizsgálat során a völgyben korábban közel XX évszázadon 
megvalósult emberi tevékenység felszínformáló hatása.
A völgy rekonstrukciójának elvégzéséhez és közvetlen környékén le
zajlott több évszázadon keresztül végzett mesterséges beavatkozások 
utólagos megállapításához, valamint az ilyen körülmények között ér
vényesült természeti folyamatok értékeléséhez végül a 0,5 km2-nél is 
nagyobb területen 940 pont felvételére került sor, mely lehetőséget adott 
a jelenlegi és a korábbi morfológiai viszonyokat bemutató topográfiai 
térkép valamint a morfológiai viszonyokat jól érzékelhetően tartalmazó 
tömbszelvények szerkesztésére. E rendszerben a topográfiai térkép, va
lamint a tömbszelvény készítéséhez feldolgozott adatokkal elvégezhető 
lett a jelenlegi és az eredeti természetes állapot megjelenítése, hiszen a 
változás helyének és mértékének rögzítése ugyanazon pontokra vonat
kozóan történt. így több mint 1 km-es hosszúságú 0,5 km szélességű 
területsávban 25 m-enként történt azon pontok felvétele, melyeknél 
vertikális értelemben egyenként került meghatározásra a forrásmészkő 
napjainkban rögzített és korábbi (a feldolgozott adatok alapján való
színűsített) jelenléte, továbbá az adott helyszíneken a jelenlegi és egy
kori vastagság tisztázása a fekükőzet azonosításával. Az adatok célzatos 
táblázatos összefoglalásával, számítógépes háttérrel, továbbá térkép
szerkesztő szoftver alkalmazásával született meg végül a völgy jelenlegi 
állapotának bemutatása, és ahhoz igazítottan abból visszaszármaztatva 
az adathalmaz alapján az egykori felszín rekonstrukciója.
A napjainkban érvényes felszíni jellemzők, valamint a terület földtani 
és hidrogeológiai viszonyainak, valamint az itt érvényesült természeti 
folyamatok részletes ismeretével az írott emberi történelemnél jóval 
nagyobb időtávlatra lehetett így visszatekinteni. Az eredeti természetes 
viszonyok bemutatásához további kiindulási alap volt a völgyben elő
forduló kőzetek üledékföldtani értékelése, valamint a képződési viszo
nyok törvényszerűségeinek ismerete.
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A Tettye-völgy I. századi rekonstruált (valószínűsített) és jelenlegi felszíne

Ezek a völgy hidrogeológiai sajátosságaival valamint az archív adatok 
célzatos értékelésével kiegészítve már olyan rendszert alkottak, hogy a 
völgy természetes állapota is bemutatható lehetett, hiszen a völgyben elő
forduló kőzetek és a morfológiai viszonyok változása olyan időrendiséget 
alkot együttesen, mely végül az emberi történelembe is jól illeszkedő.
A Tettyén és környezetében (elsősorban a déli előterében lévő völgyben) 
lezajlott változások mértékének, valamint kiterjedésének megállapításá
hoz a hajdani természetes kilépésű karsztforrás vízéből kivált és a völgy
talpat kitöltő édesvízi mészkő eredeti területi elterjedését kellett elsőként 
tisztázni. A forrásmészkő napjainkban is megtalálható roncsai alapján 
már megbízhatóan lehetett a völgy eredeti morfológiáját is vizsgálni és 
a külön felvett rendszerrel bemutatni, hiszen völgykitöltő anyag (kőzet) 
keletkezése tízezer évet is meghaladóan történt a területen.
A forrás vizéből kivált kőzet kialakulásának törvényszerűségeiből és a 
jelenlegi előfordulások alapján nem kell attól tartani, hogy évszázado
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kat kell átugrani bizonyíték nélkül, mivel keletkezése a természet által 
szabályozottan kezdődött meg, majd tovább is oly módon folytatódott. 
A XIX. század végéig tartóan mindvégig folyamatosan volt kialakulása 
a völgyben úgy, hogy az utóbbi két évezredben az emberi jelenlét már 
részlegesen befolyásolta keletkezését, hiszen jelenléte és kiválásának 
intenzitása nehezítette a terület állandó használatát az itt élők számára. 
E sajátosság ismeretében, valamint a forrásmészkő (édesvízi mészkő) 
üledékföldtani törvényszerűségei alapján és a jelenlegi területi elterje
dés ismeretében megbízható alapokra helyezetten volt rekonstruálható 
a völgy természetes állapotára utaló morfológiai helyzet, mivel érin
tetlen maradt a fiatal geológiai korú képződmény alatti feküt jelentő 
kőzettér felszíne.

Az édesvízi mészkő (travertinó, mésztufa stb.) a Tettye-forrás mögötti 
középső-triász mészkősorozat karsztosodásának eredményeként kelet
kezett és a kilépési hely előterében változatos vastagsággal teljesen kitöl
tötte a völgytalpat az elmúlt évezredek során. A forrástól délre természe
tes állapotában és teljes terjedelmében kb. 1000 m-es hosszúságú, 50-200 
m-es szélességű, 2-30 m-es vastagságú völgykitöltésként mutatkozott a 
terület részletes értékelése szerint. Kifejlődésére jellemző volt, hogy a déli 
irányú völgy egyes kelet-nyugati helyzetű részleteit közel azonos magas
ságig töltötte ki, míg tetarátagátjainak nyomvonala szintén közel merő
leges volt a folyamatosan áthelyeződő patakmederhez viszonyítottan. A 
később emberi jelenlét viszont a természetes keletkezésű gátak sorozatá
nak megbontását, részleges felszámolását, valamint a völgy mesterséges 
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kimélyülését eredményezte. Természetesen e tevékenység során is válto
zatlanul keletkezett forrásmészkő, ám az többnyire az eltávolított részle
tek helyén, vagy a későbbiekben bemélyített malomárkok szelvényében 
képződött. A hosszú időn keresztül végzett bontási tevékenység azonban 
nem volt maradéktalan, hiszen a jelenlegi völgytalpnál jóval magasabban 
(10-20 m) visszamaradtak olyan részletek, melyek a természetes feküre 
települve mutatkoznak. így a völgyoldalakon napjainkban is előforduló 
(visszahagyott) forrásmészkő roncsok árulkodóan utalnak a sok évszá
zaddal korábbi, vagyis a természetes állapotokra. Kiemelendő, hogy a 
völgy megbontása, átalakítása nemcsak a malmok létesítéshez kötődik, 
hiszen már a római kortól kezdődően általánosan használt építőanyag 
volt a városban az innen származó forrásmészkő, tehát a völgy átalakítá
sa már a rómaiak által megkezdődött. A könnyen fejthető és jól alakítható 
kőzettömeg építőanyag célú bányászata közkedveltsége miatt végül csak 
a XX. század elejére fejeződött be véglegesen a Tettye alatti völgyben.
A völgytalpat kitöltő kőzet egyedi sajátosságainak ismeretében (kiválá
sának helye, üteme, vastagsága, felszíne stb.) a tartós emberi jelenlét és 
az azzal járó tartós tevékenységek kezdetének időpontjára helyezetten 
lehetséges a völgy természetes állapotát bemutatni. A rekonstrukció idő
pontját az ókori építőanyagfelhasználás ismeretében kényszerűen az I. 
század idejére kellett helyezni, hiszen a későbbi történelmi időkben már 
megvalósult a terepfelszínt tartósan átformáló emberi jelenlét a völgy
ben. Ennek alapján az ellentétes helyzetű völgyoldalakban fennmaradt és 
közel azonos kifejlődésű (állag, tömöttség, padosság stb.) kőzetroncsokat 
csak akkor lehetett azonos keletkezésűnek és korúnak tekinteni, ha a 
másik völgyoldalon közel megegyező abszolút magassági helyzetben is 
megmutatkoztak hasonló adottságú és helyzetű mészkőrészletek. A köte
lező párhuzamosításkor figyelembe kellett azonban venni azon helyi sa
játosságot is, hogy a völgyoldalak (az ottani más keletkezésű kőzetek elő
fordulásai) bányászati helyszínek voltak az ókorban, középkorban és az 
újkorban, tehát egyéb alátámasztó adatokra is szükség volt a rekonstruk
ció elvégzéséhez. Ezek a völgyben mélyített különböző helyzetű fúrások 
rétegsorának áttekintésével, a területen található bélelés nélküli pincéket 
befogadó kőzettér azonosításával, a valamikori patak szinlőjeként kiala
kult barlangok és üregek térbeli elhelyezkedésének ismeretével, továbbá 
az utóbbi évtizedekben végzett közműfektetések árkainak felvételével 
voltak megszerezhetők. Ezen helyszínek többségénél átharántolásra ke
rült a völgyet kitöltő forrásmészkő és feküje is feltárásra került.
Az összes és az elvégzett rekonstrukcióhoz felhasználható adatot biztosító 
helyszínek abszolút magassága valamint egyéb jellemzőjének ismeretében, 
továbbá azok térképen történő feltüntetése alapján történt a forrásmészkő 
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legteljesebb területi elterjedésének és vastagsági viszonyainak rögzítése. így 
vált lehetővé az I. század idejére datált topográfiai térkép megszerkesztése 
is, mely jól felismerhető eltéréseket tartalmaz a XX. század végi viszonyokat 
ábrázoló, tehát a jelenlegi morfológiai állapotot bemutató (a tömbszelvény 
alapját is jelentő) térképhez viszonyítva. A topográfiai térképet a forrásmész
kő elterjedésénél kényszerűen nagyobb területre kellett megszerkeszteni, 
hiszen a mészkő kialakulását az utóbbi évezredben (leginkább kb. 1300-1892 
közötti években) az ember is tartósan befolyásolta, helyenként már valóság
gal irányította is a malomárkok kiképzésével és azok időszakos áthelyezé
sével. Szintén nehezítette az eredeti helyzetű forrásmészkő előfordulások 
azonosítását és értékelését azon tény, hogy a kőzet sok esetben és hosszú 
időszakon helyi építőanyag is volt a völgyben. így nem minden előfordulás 
(pld.: épületrom, árkos kitöltés) jelentett az értékelésnél természetes kelet
kezésű előfordulást, tehát nem lehetett a kétségesnek minősített adatokat 
felhasználni. Számításba kellett venni, hogy a területen a történelmi korok
ban végzett bányászat nemcsak a völgytalpat kitöltő forrásmészkő tömegre 
terjedt ki, hanem az oldalakat alkotó többi kőzetet is hasznosították.
A történelmi időkben végzett bányászatra nemcsak a jelenleg jól felis
merhető felhagyott állapotú bányaudvarok utalnak (Havihegy nyugati 
oldala), hanem a közeli felhasználási helyeken egyes kőzetek domináns 
jelenléte (pld.: liász kőzetlisztes homokkőpados márga a Kálvária utcai 
városfalban), valamint a nyugati völgyoldal természetestől eltérő, erősen 
ingadozó meredeksége keletre tartóan, vagy a völgyoldal délre irányuló 
helyenkénti lépcsőzöttsége.
Az előbbiekben csak vázlatosan felsorolt feltételek alkalmazásával kel
lett a rendelkezésre álló adathalmazból elkülöníteni azon helyszíneket, 
melyeknél a természetes keletkezésű és helyzetű kőzettömeg került fel
tárásra (pld.: fúrások, pincék). A fekükőzet azonosítása és helyzetének 
meghatározása után a völgyoldalakban megtalálható napjainkban már 
elszakított helyzetű, de mégis eredeti állapotú kőzetroncsok alapján tör
tént a völgytalpat kitöltő anyag teljes vastagságának meghatározása.
Az abszolút szintek közötti érték adta meg a völgy nyomvonalára merő
leges szelvényekben a forrásmészkő teljes vastagságát.
Ezen számításokhoz jól felhasználható helyszínek voltak a Bosnyák utcai 
pincék, vagy azokkal átellenesen a Tettye utcában a márgába kimélyült 
barlangok, ahol szintén megtalálhatók a forrásmészkő kisebb-nagyobb 
roncsai. Utóbbiak nemcsak a mészkőtömeg kelet-nyugati irányú egykori 
kiegyenlített - tetarátagátas kifejlődésű - felszínének megállapítását is biz
tosították, hanem igazolták a vízesésekkel tagolt vagy lépcsőzött felületet. 
Utólagosan annyi megemlíthető, hogy akár a 6 m-t is meghaladta egy-egy 
gát magassága a mészkőtömegben előforduló kitöltések alapján.
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A Tettye-völgy jelenlegi morfológiájának tömbszelvénye

jelölt hosszúságában és folyamatosságában megmaradt a forrásn 
Felszíni előfordulása a nagyfokú beépítettség miatt jelenleg már i 
korlátozott. E megállapítást igazolja, hogy az 1990-es évek végén ki

A Tettye-völgy rekonstruált (valószínűsített) morfológiájának tömbszi
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Tettye-csatoma munkálatainál a kőzet a jelenlegi völgytalpon jelentős (3-6 
m-es) vastagsággal úgy került feltárásra a Kesztyűgyárnál/hogy töme
gében olyan középkori épületmaradványok is megmutatkoztak, melyek 
alatt a teherviselő kőzet a karsztforrás vizéből keletkezett jóval korábban. 
Innentől kezdődően a völgy magasabb szakaszán (északra tartóan) már 
mindvégig forrásmészkőben nyert elhelyezést a terepszint megnyitásával 
épült csatorna, vagyis a befogadó kőzet a Tettye tér északi részletéig tartó
an folyamatos elterjedésű és több m-es vastagságú napjainkban is. A völ
gyet kitöltő mészkő több helyen eredeti településével, vagyis diszkordáns 
érintkezéssel mutatkozott meg a Kesztyűgyártól délebbre. Ilyen települési 
viszonyokkal volt követhető az Ágoston térig tartóan. Az itteni feltárások 
és fúrások szerint mindenütt közvetlenül a szarmata mészkő felszínére 
települt. Ennek megfelelőek voltak előfordulásai a Szt. Vince utca keleti 
oldalában a forrásmészkőben kiképzett pincékben, továbbá - a nyugati 
oldalon található - részletek a Ferenc utcai gázvezeték munkaárkában. Az 
Ágoston tér északi peremén mélyült fúrások rétegsorának ismerete, vala
mint az előbbiekben jelzett (a mellékelt térképen csak részlegesen feltün
tetett) helyszínek alapján egyértelműen bizonyítottá vált, hogy a Tettyétől 
indulóan a forrásmészkő a jelenlegi Ágoston tér északi részletéig minden
képpen összefüggő kiterjedésű volt természetes állapotában. Ezen elterje
dés jóval nagyobb kiterjedéssel kialakult előfordulást jelent, mint a XIX. és 
XX. században összeállított földtani térképeken jelölt korábbi állapot.
A völgy morfológiai viszonyainak rekonstrukciójához összegyűjtött ada
tok, valamint az így kialakított egykori felszín alapján és a jelenlegi mor
fológiai viszonyok ismeretében megállapítható lett - természetesen nem 
pontosan -, hogy a völgy mesterséges átalakítása során mekkora meny- 
nyiségű forrásmészkő tömeget távolíthattak el a völgyből. Ez nem tart
almazhatja a triász mészkő, a jura kőzetlisztes homokkőpados márga, 
valamint a miocén durva mészkő mennyiségét, hiszen azokat nemcsak 
a forrásmészkő közvetlen szomszédságában termelték, hanem a völgy 
magasabb részletein is. Az eltávolított forrásmészkőre vonatkozó szá
mítások szerint legalább 600000 m3-t bányásztak el célzatosan, melyhez 
hozzáadódik a kényszerűen eltávolított mennyiség (malomkarbantartás, 
malomárok kimélyítése stb.), mely már széttört állapotban vagy mállot- 
tan a felszíni víz szállítása által többnyire laza hordalékként került ki a 
völgyből. Utóbbi mennyiséget még becsülni sem lehet, hiszen erre vo
natkozóan már nem lehet adatokat beszerezni. így meg kell elégednünk 
azzal, hogy a város egyik nevezetes helyszínén a természet egykoron 
szabadon építkezhetett úgy, hogy az itteni emberi jelenlét által okozott 
változásokat a Mecsek Egyesület már több mint 100 évvel korábban 
megpróbálta elrejteni vagy leplezni önként vállalt tevékenységével.



A Tettye-völgyben képződött forrásmészkő területi kiterjedése

A völgyben képződött forrásmészkő teljes vastagsága több száz m-es 
hosszan tartóan több mint 20 m-es volt, de a jelentősebb vízesések kör
nyezetében akár a 30 m-t is meghaladhatta. Napjainkban nagy területen 
(elsősorban a Tettye téren) még mindig 10 m-nél is vastagabban található. 
Az elvégzett rekonstrukció érdekében indokolt kiemelni, hogy a területen 
mélyített fúrások (földtani térképező, mérnökgeológiai, vízszintészlelő, 
talajmechanikai stb.) szerint a völgytalpon ingadozó vastagsággal és az 
elterjedési területen északról délre tartóan mindvégig, vagyis eredetinek 
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Ha csodálatos rajzait nézem, 
Csillogó személyisége jut eszembe!

Baronek Jenő

MOLNÁRNÉ LÉNÁRD ÉVA
BEMUTATKOZIK

S
zokás úgy kezdeni, hogy születtem Pécsett, 1958-ban. Ennyi infor
mációból már tudható, hogy volt időm arra, amit nagyon szeretek: 
csodálni és megismerni a természetet. Igaz, ez az út nem volt men
tes a kitérőktől, de amit nagyon akar az ember, azt előbb-utóbb eléri. 

Mivel boldog gyermekkorom volt, és családi házban laktam, a természet 
közelsége természetes volt. Ezt segítette anyai nagyapám, aki hajdaná
ban lovagolt és minden huncutságban partner volt. Öt Káta Dezsőnek 
hívták és így anyai ágon hazánk jelentős természetvédelmi területéhez 
kötődöm, hiszen a család ezen ága Nagyharsányból származik, a Szár- 
somlyó-hegy tövéből.
Általános iskolás éveim teljesen szokványosnak mondhatók. Sokat 
sportoltam, atletizáltam és a kézilabdacsapat kapusaként valamint ko
sarasként küzdöttem a „dicsőségért". A lovaglás szeretete és az állatok 
közelségének igénye a génjeimben volt és így kitűnőre tanultam magam, 
hogy befizessenek a lovas tanfolyamra. Nagyapám vitt el az órákra, ahol 
ugyanabban az időben tanult lovagolni Haumann Péter színművész is, 
nyilván valamelyik szerepéhez kötődően.
Mindkét oldalról, de főként apai ágon öröklődött a rajzkészségem és 
ez a két dolog predesztinált arra, hogy rajzoljam, fessem a természetet. 
Édesapám, dr. Lénárd Gergely orvosként (nagyon jó belgyógyászként) 
dolgozott nyugdíjazásáig, ám ez véletlen volt, mivel a Képzőművészeti 
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Akadémiára is felvételizett, csak az orvosiról előbb jött meg a „felvételt 
nyert" papír. És a biztosat eldobni a még bizonytalanért már akkor sem 
volt jó ötlet. Édesanyám édesapja is nagyon jól rajzolt a fennmaradt váz
latfüzetek tanúsága szerint, de ő is más pályát választott: gazdálkodó 
lett, majd bedolgozó az akkori Háziipari Szövetkezetben.
Gimnáziumi éveimet a Leőwey Klára Gimnázium biológia szakán tanulva 
töltöttem, a jelenlegi igazgató, dr. Szolcsányi Jánosné legelső osztályában. 
Mivel sok minden érdekelt, nemigazán tudtam eldönteni, hogy „mi 
legyek, ha nagy leszek". Ezért aztán a Pécsi Tanárképző Főiskola bioló- 
gia-rajz szakra esett a választásom, kitartottam a természet szeretete és 
a képzőművészeti alkotások mellett. Általános iskolai tanári diplomát 
1980-ban kaptam és még abban az évben kissé kalandos úton, kezdtem 
helyettesítőként tanítani Pécsett a Felsővámház úti Általános Iskolában 
rajzot, előzetesen megjárva az Oktatási Minisztériumot, mert a lakóhe
lyén akkor senkinek nem volt szabad munkát vállalnia, csak három, más 
település iskolájába beadott és elutasított pályázat esetén. Három év 
után sikerült a Mátyás király úti Általános Iskolában állandó állást kap
nom és itt már környezetismeretet, valamint biológiát is tanítottam.

Az akkori rajz-szakfelügyelő Takács Dezső meghívott az Alkotó Pedagógusok 
Grafikai Műhelyébe, ahol a sokszorosító grafikai eljárások rejtelmeibe merültünk 
el és élhettük ki művészi ambícióinkat. Az évek során némi hányattatást és át
alakulást átélve a mai napig is működik ez a csapat, és minden évben szervez 
kiállítást az elkészült munkákból a Civil Közösségek Házában.
Az élet normális rendje szerint én is férjhez mentem és két lányunk 
született. Férjemet, Molnár Miklóst Pécsett, az üszögpusztai lovardában 
ismertem meg, ahol lovardavezetőként és szaktanácsadóként dolgozott. 
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Miután úgy találta, hogy néhányunkat érdemes komolyabban is taní
tani, ezért rendszeres órákat adott az idomító munka tudományából. 
Közben kiderült, hogy ő is fest (persze lovakat), így a közös érdeklődés 
közel hozott minket egymáshoz. Szerencsére mindkét lányunk nagyon 
jól rajzol, díjakat is begyűjtöttek már, és igazán természetszeretők.
A rajzolás-festés számomra eddig csak hobbi maradt, habár a tanítás 
napi taposómalmát elcseréltem a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgató
ság Tettye Oktatási Központjának oktatói munkájáért, időm nagy részét 
itt sem a művészet tölti ki. Igaz, a természetismereti és természetvédelmi 
oktatásba mindig belecsempészem a vizuális kultúra terjesztését, mert 
szervesen összetartozónak érzem őket. Új munkám során ismertem meg 
Adorján Ritát, a Mecseki Erdészeti Részvénytársaság Mókus Suli Erdei 
Iskolájának vezetőjét, aki megkért arra, hogy egy tanösvény füzetéhez 
fessek, rajzoljak növényeket és állatokat. Festettem újonnan egy növényt 
és a már korábban meglévő rajzokból is mutattam neki néhányat, me
lyek megnyerték tetszését, és azt mondta, hogy akkor már neki is állha
tok a 120 darabnak, lista szerint. Ez a feladat új kihívás volt a számomra, 
mivel eddig a rézkarcok és egyéb grafikák készítésénél a mondanivaló, 
az érzelmek kifejezése volt a fontos és nem az anatómiai pontosság. 
Gondoljunk csak Reich Károly lovaira, virágaira, melyek az anatómiát 
nézve enyhén szólva pontatlanok, de hangulatuk, művészi értékük 
fantasztikus. Mivel én azt hiszem, nem vagyok igazán művésztípus, 
rájöttem rövid időn belül, hogy rátaláltam az igazi alkotóterületemre. A 
természetet festeni, főleg a természetben, annak magasztos csendjében 
vagy éppen harmonikus, békés zenéjében a legcsodálatosabb, emberfor- 
málóbb dolog. Nehéz volt sokszor a munka, hiszen mellette dolgoztam a 
munkahelyemen és két kamasz gyerek gondjait is meg kellett oldani, de 
mégis nagyon szép volt. Sok növényt igazán ennek révén ismertem meg, 
és ez már nagy nyereség. Külön öröm számomra, hogy munkáimmal 
másoknak is örömet tudok szerezni azon túl, hogy az iskolások ennek 
segítségével is tanulnak a természetben.
A jövő sok mindent hozhat, sok változást, de ez a természetrajzolás már 
mindig el fog kísérni életem során akkor is, ha nem konkrét megbízás 
miatt kell rajzolnom. Úgy érzem én is több leszek általa, és mindenkinek 
csak ajánlani tudom, hogy keresse a szépséget és nyugalmat a természet
ben lehetősége szerint, ha igazán boldog akar lenni, és amíg még élvez
hetők a természet szépségei. Vigyázzunk rájuk, meghálálják!
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Lônyelvü csodabogyô Magyar varfû Odvas keltike
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A SZÉNBÁNYÁSZAT FEJLŐDÉSE A MECSEKBEN 
A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN

MENDLY LAJOS

Előzmények:
A 2001. évi Évkönyvben a Mecsek rövid földtani ismertetéséből kiindulva fog
lalkoztunk a mecseki kő-, érc- és ásványbányászat történetével - az uránbányá
szat kivételével - az őskortól napjainkig, valamint a feketekőszén bányászattal a 
kezdetektől a XVIII. század végéig.
A 2002. évi Évkönyvünkben a XIX. század első fele kőszénbányászatának tör
ténetét írtuk meg.

A Dunagőzhajózási Társaság

1 événynél 1830. szeptember 4-én addig még soha nem látott jár
mű érkezett országunkba a Dunán, a „Franz I." (I. Ferenc) nevű

S gőzös. Próbaútját - melyről csak egyetlen fővárosi újság, a Ma
gyar Kurír emlékezett meg néhány egyszerű szóval - Bécsből Pestre 14 
óra 15 perc alatt tette meg. Megjelenése új korszakot jelentett az addig ki 
nem használt Duna, majd a mecseki szénbányászat történetében.
Két angol hajóépítő - John Andrews és Joseph Prichard - az általuk fel
talált gőzhajószerkezet hasznosítására részvénytársaság alapítását java
solta a monarchiában 100 ezer pengő Ft. alaptőkével.
Báró Puthon János Baptist karolta fel az eszmét és - száraz hangú körle
vélben, jövedelmezőséget nem is ígérve ajánlotta, mégis - a részvények 
hamar elkeltek. Ferdinánd főherceg trónörökös, kiválóbb államférfi
ak, osztrák bankárok, nagyiparosok és nagykereskedők mellett a leg
előkelőbb magyar főúri családok - az Andrássyaktól és Apponyiaktól 
a Szapáryakon és Széchenyieken keresztül a Telekyekig és Zichyekig 
- szerepeltek a részvényesek között.
Az 1823. április 14-én aláírt „Társasági szerződés"-t csak 1829. március 
13-án követte a Társaság: - der Erste k. k. priv.(ilegirten) Donau - Damps- 
chiff-Fahrts Gesellschaft (a DDSG.), az első cs. és kir. szab.(adalmazott) 
Dunagőzhajózási Társaság (a továbbiakban a DGT.) - alakuló ülése. Az 
építendő hajót a két angolnak adták bérbe. Az 1830. szeptember 1-jén 
kapott 15 évi szabadalmat az 1831. április 22-én kelt királyi rescriptum 
kiterjesztette a Magyar Korona országaira is.
1833-ban a Társaság „Donau" (Duna) nevű hajója a Tiszán Szegedig ju
tott és a Száva egy szakaszát is bejárta.
A további, a magyar reformkor éveiben rohamos volt a fejlődés -,újabb, 
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köztük tengeri hajók forgalomba állítása, Pest közelében téli kikötő, 
az óbudai szigeten hajógyár, az Al-Duna hajózhatóvá tétele, jelentős 
éves jövedelmek, - az újonnan kibocsátott részvények fél óra alatt 
gazdára találtak. Emellett problémák sorával is - a tengeren a Lloyd 
megalakulása, ugyanott az angol hajózás kemény versenye, a kőszén 
hiánya, az 1848-49-es szabadságharc háborús eseményeinek kára - meg 
kellett birkóznia a Társaságnak, de a század közepére így is a Monarchia 
egyik leghatalmasabb vállalatává vált.
A gőzgépek elterjedésével, de különösen a gőzhajózás megindulásával 
merült fel a kőszénnel kapcsolatban fokozott mennyiségi és minőségi 
igény. A pécsi születésű Bernhardt Antal-féle Első Hazai Gőzhajózási 
Társaság „Carolina" nevű vontató gőzöse már 1820-ban használta a 
vasasi kőszenet, ahogy később a DGT is az 1830-as évek második felétől 
egyre nagyobb mennyiségű Pécs környéki kőszenet vett fel a mohácsi 
hajóállomáson, míg 1852-ben tulajdonszerzéssel is betört a területre, 
hogy később az egészet is elfoglalja.
A kiváló jövedelem mellett a szénbeszerzés gondjai arra bírták a Társaság 
bécsi vezetőit, hogy saját kőszénbánya szenével lássa el hajóit. Először a 
Krassó-Szörény megyei oravicai szénmedence - Anina-Oravica-Báziás 
- bányáit igyekezett megszerezni. Bár a legjobb minőségű szén gazdag 
területeit művelték, de távolabb esett, minthogy a Társaság összes szén
igényét fedezhették volna.
A Társaság forgalma az 1850-es évek elején már jelentősen növekedett. 
Az 1851-ben eltüzelt 1,8 millió q kőszén helyett 1852-ben már 2,0 millió 
kellett, 1853-ban pedig már 3 millió q-nál többet kellett előirányozni.
A DGT különböző szénfajtákkal való kísérletezés és gazdasági elemzés 
után a Pécs közelében fekvő nagy kiterjedésű és még csak alig kiak
názott széntelepekből kívánta magyarországi szükségletét fedezni. Az 
oravicainál ugyan a pécsi szén valamivel kisebb fűtőértékű, az esztergo
mi, a salgótarjáni szénmedencék és a brennbergi szeneké azonban jóval 
alacsonyabbak. További előnye a társasági tevékenység központjához 
való közelsége és hogy az egyre nagyobb mennyiségek elszállítására a 
Pécs és Mohács közötti vasútépítésnek nem volt akadálya, a hajóállo
más távolsága is csak 55 km volt.
A Társaság a döntés alapján 1852-ben kutatómunkát kezdett Pécs 
határában, a „Szenes-hegy" (Fekete-hegy) tövében, az András-bá- 
nyatelken. A kb. 12 hold területet egy Paulovics nevű pécsi polgártól 
vásárolta, viszonylag olcsón, 24000 forintért, ez a kis terület lett a ki
indulópontja a DGT hatalmas bányabirtokának. Ezen a bányatelken 
kezdte 1852-ben mélyíteni első aknáját, András-aknát, ahol 1853-ban 
meg is kezdte a szén kitermelését. Egyidejűleg újra foglalkozni kez
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dett a már 1848 előtt tervbe vett üszög-mohácsi vasút tervével, mely
nek megvalósítására 4 millió Ft-nyi új részvényt bocsátott ki.
1852-től 1923-ig az összes Pécs környéki bánya és bányatelek vétel, il
letve bérlet útján a DGT birtokába került. A Társaság szomszédságában 
működő bányaüzemek a körülmények természetes és kényszerített 
alakulása eredményeként lassan, vagy hirtelen elsorvadtak, helyüket 
átadva a hatalmas erejű versenytársnak.
A bányajogilag fokozatosan lekötött terület birtokjogilag két csoportból 
állt, amely felett tulajdonosai (pl. Pécs város és polgárai, a községek 
és birtokos parasztjai, néhány vállalkozó) szabadon rendelkezhettek, 
amelyeket tulajdonosai nem adhatták el (elidegeníthetetlen egyházi és 
alapítványi birtok).

I*c<-hI kAüZén-telepek.

András-akna az 1850-cs evekben

Előbbihez a pécsi szénmező nyugati (pécsi) és keleti (vasas-hosszúhe- 
tényi) széle tartozott és túlnyomórészt vétel útján lett a DGT tulajdona, 
az utóbbihoz a középső része, Szabolcs, Somogy és Vasas községek tar
toztak, így ezek bányászati joga csak bérbirtokként tartozott a Társaság 
bányaegyüttesébe.
A DGT a művelése alatt álló területet 3 kerületre: a pécsbányatelepi, a szabolcsi 
és a somogy-vasasi kerületre osztotta. Az egyes területrészeket (pl. Somogy) 
önálló bányakerületként, máskor szomszédos területhez csatolva működtették, 
de folyamatosan a dél-mecseki szénmező legnagyobb termelését biztosította. 
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1868-ban megvetette a lábát a szabolcs-somogyi területen, ahol 24 év 
alatt, 1892-re az egyházi területek szénkitermelési jogának 100 %-os bir
tokosává vált, többszöri meghosszabbítással 1968 (!)-ig, melynek csak a 
II. világháború vetett véget.
A DGT 1874-ben, fennállása 22. évében 14,3 millió m2 saját tulajdonú, 2,9 
millió m2 bérelt, összesen 17,2 millió m2 bányatelek felett rendelkezett, 
melyek korszerű kihasználásával éves átlagban többet termelt, mint a 
régi bányavidék 1782-1852-ig a 70 év alatt.
A megszerzett kezdetleges, lójárgányos üzemeket fejlesztette, gőzüzem
re állította át, illetve megszüntette, új, gőzüzemű aknákat létesített, a 
századfordulón már villamos berendezéseket is üzemeltetett.
A DGT bányatelkeinek maximumát 1894-ben érte el: tulajdonában volt 
16,3 millió m2, bérletében 8,2 millió m2, összesen 24,5 millió m2.
A századfordulóra a DGT a Mecsek déli lejtőjén - Pécs sz. kir. város, 
Mecsekszabolcs, Somogy és Vasas községek határában mintegy 12 km 
hosszban - minden magánkézben lévő szénterületet, illetve működő 
bányát megvásárolt, Gyula-akna területét a várostól, Koch Ferenc Lám
pásvölgy kivételével - az el nem idegeníthető - bányatelkeket, pedig 
szerződésekkel bérbe vette.
A DGT fejlődésének felvázolása egyszerre adja a félfeudális ország gaz
dasági állapotának és a monarchia monopolkapitalista fejlődésének ke
resztmetszetét. A hazai és az osztrák pénzvilág egy része szimbiózisban 
élt, a XIX. században nem volt törekvés arra, hogy az osztrák tőke helyét 
a magyar tőke el akarta volna foglalni, így a DGT terjeszkedésének nem 
volt számottevő akadálya.

A DGT MECSEKI FŐAKNÁJA - AnDRÁS-AKNA

A
 DGT sorsa a hajózásban alapításától kezdve a gépektől függött, 
ugyanígy volt a széntermelésben is. A Társaság jelszava: „move- 
re", a mozgás és mozgatás nimbuszát jelenti a hajógyártásban, a 
hajózásban és a szénbányászatban is.

Az első bányát, az András-aknát 1853-ban Pécs város határában a Feke
te-hegy mellett nyitotta meg.
Mivel András-akna még a magyarországi hajózásra elegendő szenet sem 
adott, a Társaság már a következő években - 1855-ben a várostól bérelt 
káposztásvölgyi és nagybányaréti szénmezőt művelő Hechtl és Társa 
cégtől - bérbe vette, majd 1857-ben 1 millió forintért az egész városi bá
nyaterületet - kereken 600 ezer öl2 - megvásárolva értékes aknák és tárók 
tulajdonosává lett. A területet már a bérlet idején kiemelte a pangásból, 
most pedig fokozott lendülettel fogott a termeléshez.
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A sikeres bányanyitás után megkezdte a környező bányatelkek meg
szerzését, a bányatulajdonosok egy része önként ajánlotta fel megvételre 
bányatelkét a félelmetes ellenfélnek, más része tönkrement az egyen
lőtlen versenyben.
A DGT saját korában korszerű András-aknáját csak Czvetkovits „Is
tenáldás" bányatelki Ferencz József-aknája előzte meg 1853-ban az 
aknaszállításnál egy 8 lóerős gőzgép alkalmazásával. A korabeli aknák 
addig lójárgányos felvonóval végezték az aknaszállítást, András-akna 
mélyítését 1853-ban, még az évben két 16 lóerős gőzgéppel és két ka
zánnal folytatták.
A gőzgéppel való aknaszállítás nem csak mennyiségi, hanem minőségi 
változást is jelentett. A kezdetleges aknaszállító berendezésekkel a kül
színhez közeli, általában gyengébb minőségű szénkincset bányászták, a 
gőzgépekkel való művelés lehetővé tette a mélyebb szintek jobb minősé
gű szeneinek bányászatát is.
A nagy tömegű árut termelő szénbányászat szorosan összefügg a köz
lekedési viszonyokkal. A közlekedési lehetőségek, és a szállítóeszközök 
fejlődése hozta létre a DGT-t, melynek szénbányavállalata is csak a köz
lekedés fejlesztésével lett életképes.
A szén szállítása a mohácsi hajóállomásig szekereken történt, - Vasasról 
1848-ig robotfuvarral, - onnan a Duna mentén felfelé Komáromig, lefelé 
Zimonyig lovakkal és emberekkel vontatott uszályokon. A megoldás 
költséges volt és a rossz útviszonyok miatt csak az év egy részében 
lehetett szenet szállítani. A gőzhajózás előbb a piaci, majd a szállítási 
problémákat is megoldotta.
A DGT bányászatának első két évében a szenet a pécs-mohácsi ország- 
útig 4,5 km rendkívül rossz szekérúton szállította. A kocsifuvar és az út 
állandó javítgatása ezen a rövid szakaszon is jelentős költséget jelentett. 
A megtakarítás érdekében 1854-ben az üszögi (pécsújhegyi) rakodóig 
normál nyomtávú vasutat építtetett. A vagonokat az 5720 méteres útsza
kaszon kis gőzmozdony, a „Töttös" vontatta. A fellendülő szénbányászat 
következményeként - bár csak ipari jelleggel, de - Baranya megye első 
vasútja valósult meg ezzel.
Mohácsnál adott volt az olcsó vízi szállítás lehetősége. A bányaüzemek 
nagyarányú fejlődését és területi bővülését az Üszög és Mohács között 
megépített vasútvonal tette lehetővé 1857-ben. A vasútvonal eredeti 
rendeltetése kizárólag a Pécs környéki kőszén szállítása volt, ugyanis 
a pécsi szén vasút nélkül még önköltségi árban is túl drága lett volna 
a hajózás számára. A baranyai utak - az év egy részében - még a XIX. 
század második felében is járhatatlanok voltak, ezért a szénszállítás 
jelentős részét 1857-ig a száraz évszakokban bonyolították le, emiatt a 
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téli hónapokban korlátozni is kellett a széntermelést. A vasút megnyitása 
egyrészt megoldotta a szénszállítás problémáját a bányák és a dunai kikötő 
között, jelentős árcsökkentésével kedvező hatással volt a dunai hajózásra 
és a távolabbi szénpiac kialakulására, másrészt elvette a kenyerét a szenet 
évente százezermázsa számra szekerező fuvarosoknak.

Nagyüzem András-aknán

A szén minőségével kapcsolatos egyre növekvő piaci igénynek való 
megfelelés érdekében komolyan foglalkozott a szénosztályozás, 1857 
után a szénelőkészítés fejlesztésével is. Megkezdte a saját széntermelésre 
alapozott koksz-, brikett-, téglagyártást és mészégetést.
Pécsett a termelés 50%-a 0-8 mm szemnagyságú porszénből állt, melynek 
értékesítése mindig gondot okozott. 1860 óta törekedett a porszenet nagyobb 
mennyiségben kokszolásra felhasználni. A fogyasztók követelése, hogy 
a koksz hamutartalma legfeljebb 14% legyen, a pécsi porszén mosásának 
kérdését vetette fel, mely a szén és a pala csekély fajsúly-különbözete miatt 
nem volt könnyen megoldható. A DGT András-aknán építette fel az első 
ülepítőgépes nedves mosót -,melyet a lengyel Wilczek cég szállított - ,de az 
ülepítők nem szolgáltatták a kívánt eredményeket. Wiesner Rajmár, a pécsi 
szénbányák igazgatója az általa szerkesztett osztályozó csatornákban külö
nítette el a palát a porszéntől szép eredménnyel, minden veszteség nélkül.
A széntelepeket ért tektonikai hatások miatt a pécsi terület széntermelé
séből általában kevés darabos szén volt leválasztható, ezért a DGT And
rás-aknán már 1867-ben, majd 1871-ben egy-egy - 10 kg-os széntéglákat 
gyártó - 14 t/h kapacitású szénsajtoló gépet állított üzembe. Először 
kizárólag növényi eredetű kötőanyagot használtak, később 6-7% őrölt 
szurkot, ezzel a szállítást és az időjárás viszontagságait jól bíró, keresett 
fűtőanyaggá vált a háztartások részére.
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A bányákban termelt szenet a hajózás céljára, koksz- és brikettgyártásra 
fordították, a fennmaradó rész eladásra került. Fő fogyasztók a m. kir. 
állami és a magánvasutak, több hajózási vállalat és Pest, - 1872-től Buda
pest fő- és székváros - ipartelepei. A pécsi szenet jó minőségénél fogva 
a külföld is vásárolta: Ausztria, Bosznia, Szerbia, Románia és Bulgária. 
Az Adriai-tengeren (Fiume, Trieszt, Pola) csakis a magas vasúti díjtételek 
miatt nem tudott nagyobb tért hódítani.
A Társaság további terjeszkedése miatt egy 889 m hosszú láncpályát 
építettek András-akna és az 1869-ben létesített korszerű Schroll-akna kö
zött 1889-ben, középen egy törésponttal, egy 20 lóerős gőzgéppel meg
hajtva. A Zwang- és a Lőrinc-akna szenét is András-aknáról szállították 
el. A gőzgépek használata konzerválta az üzemek decentralizáltságát. A 
villanymotor előnyét a DGT annak megjelenésekor azonnal felfedezte, 
1884-től elkezdte a Társaság a villamos generátorok telepítését a vilá
gítás, majd a gőzüzemű berendezések villamos üzeműekkel való kivál
tására. András-akna kis generátorai a centrifugális szivattyúk és még 
néhány kis motor mellett táplálták még Cassian-légakna, a Schroll-akna 
légaknája Károly-akna ventilátorainak motorját is.

A „gyarmatosítás", kolonizáció

A
z 1850-es évektől a tőkeerős Társaság folyamatosan építette ki 
infrastruktúráját. A maga korában rendkívül magas fokú „gyar
matosítás"-!, kolonizáltságot nyújtó pécsbányai lakótelepen - a 
Colonián - két iskolát, legényotthont, templomot, könyvtárat, kórházat 

(mosókonyhával), vendéglőt, sütőházat és élelmitárat, halottasházat és 
temetőt, az üzemekben és a lakótelepen út-, víz-, majd villamos energia
hálózatot létesített. Az első létesítmények napjainkig meghatározzák a 
terület úthálózatát, infrastruktúráját.
Schroll József bányagondnok 1853-ban készítette el az első kolónia tervét, 
a mai Pécsbányatelep kialakítására. 1854-ben megvette a Nagyszikili- 
völgy és a Káposztás-völgy közötti dombhátat, a rajta lévő hatalmas, 
összefüggő gesztenyeerdővel. A csak ritkított, de ki nem vágott erdőben 
két év alatt 36 kettős munkáslakást és egy vendéglőt épített a Társaság, 
minden lakáshoz 10 öl2 udvar és 100 öl2 kert tartozott. A lakásokat a bá
nyászok mérsékelt bérért vehették igénybe, melyeknek fűtéséhez a szenet 
mgyen kapták. Az élelmitárak nyereség nélkül dolgoztak, az évi 3-5%-os 
tiszta jövedelemből a fogyasztók a bevásárlás arányában részesültek.
A telep az 1920-as évekig állandóan bővült és a DGT legnagyobb 
telepévé fejlődött, kizárólag András-aknát azonban csak a legelső 
időben szolgálta.
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A bányatelepet a Nagybányaréti-völgyben fakadó források látták el víz
zel egy 1859-ben kiépített 4 km hosszú vezetékre telepített két közkúttal. 
A telep gyarapodásával ebbe a vezetékbe kapcsolták az András-aknától 
délre, kb. 1200 m-re lévő bő vizű, karsztjellegű forrást is.
Munkásai iskolaköteles gyermekei részére 1856-ban alapította a Tár
saság első - két tanerős - iskoláját Pécsbányatelepen. A tanerők száma 
1870-ben 3-ra, 1873-ban 6-ra, a századfordulóra 10-re emelkedett. Az 
iskolai oktatás színvonalának emelésére a DGT 1865-ben 2500 kötetes 
könyvtárat alapított.
A bányaüzemi egészségügyi szolgálatot egy főorvos és 1-1 kerületi bá
nyaorvos látta el megfelelő segédszemélyzettel. Súlyos betegek részére 
Pécsbányán 40 ágyas kórházat rendeztek be, (az épület az új kórház 
megépülte után legényotthon lett).
1896-ban alapították a pécsbányatelepi Bányaiskolát, az országban az el
sők között a szénbányász felügyeleti személyek kiképzésére.
András-akna volt az igazgatási központ, a bányaigazgatóság is a bánya
telepen volt egészen a Társaság belvárosi, Mária utcai székházának 1895. 
évi felépítéséig, amikor üzembe állították az üzemek és a székház közti 
gyors kapcsolatot biztosító 22,865 km hosszú telefonhálózatot 26 állo
mással. Ugyanekkor Pécs városának 105 nyilvántartott kapcsolata volt, 
melyek között a DGT egyáltalán nem szerepelt.

További kőszénbányászat Pécs város határában

A
z 1852-ben Pécsett megtelepedett prágai születésű, kiváló kez
deményezőkészségű geológus és bányamérnök, Riegel Antal 
23 öl2-nyi területen művelte András-akna szomszédságában a 
Karolina-bányát. Termelése jó részét átvette ugyan a DGT, de vállalkozá

sa jövőjét féltve 1855-ben bányáját teljes felszerelésével együtt felkínálta 
- a Társaság értéken alul vásárolta meg - a gazdag telepekkel rendelkező 
bányát. Pécs határából átment Szabolcsra, majd, mint látni fogjuk, a pécsi 
szénmedencét elhagyva az észak-mecseki szénvonulaton nyitott bányát. 
A Karolina-bánya termelése lehetővé tette, hogy a DGT lemondjon ide
gen szénforrásai jelentős részéről, így a berszászkai bányát hosszú időre, 
a zagyvái bányát végleg üzemen kívül kellett helyezni. Az esztergomi 
szénmedencét csak a pesti piac mentette meg a pangástól.
Czvetkovits Ferenc a szénkonjunktúra hatására a Csetnek-Pécsi 
Vashámor Társaság „Madarász-bányája" közelében a Vasgyármező 
bányatelek szomszédságában szerezte meg az Istenáldás (Seegengottes) 
bányaterületet. Itt nyitotta meg az Aligvárom-dűlő és a pécsbányai 
Colonia közötti völgyben a Ferenc József-aknát, amely a DGT későbbi 
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bányái között a legkorszerűbb volt az 1850-es években. A termelés 
folytonosságát a DGT-vel 10 évre kötött szállítási szerződés biztosította. 
Bányatelkét 1864 novemberében - miután már átvette a vezető szerepet 
a környék piacain, - 155 ezer Ft-ért vásárolta meg a DGT.
A pécsi gyáros Littke családnak két bányatelkét vásárolta meg a DGT a 
város határában, 1867-ben. A Blauhorn - Dőri - Littke-féle Szénbányásza
ti Társaság 1848-ban megnyitott Flórián-aknája 1854-ben víz alá került 
és csak a DGT tudta - hatalmas munkával - ismét vízteleníteni. A Fló
rián- és az ugyancsak Littke érdekeltségű Lőrincz-bánya kisebb üzemek 
voltak, melyeket a DGT kezdeti megrendelései tartottak csak fenn, ezek 
elmaradása vezetett az eladáshoz.
Az András-akna szomszédságában ugyancsak 1867-ben vásárolta meg a 
Társaság a Péter Pál védnevű bányatelket, a „Feketehegy Társulat" bánya
birtokát. Cassián-akna teljesen leromolva került a DGT tulajdonába, később 
azonban szerepet kapott András-akna víztelenítésében és szellőztetésében. 
Czindery László 1861-ben kapott adományozást az András-aknától ÉNY-ra 
fekvő Julianna I. II. védnevű bányatelkekre. A termelés 20-25 munkással kb. 
40 ezer q volt évente az első kb. tíz év folyamán a Czindery örökösök idején 
is, akik 1873-ban eladták a szénbányát a Barber és Grűn-féle vállalkozásnak. 
Barberék közel háromszorosra növelt termeléssel adták tovább a bányát az 
osztrák érdekeltségű Viktória Szénbányaművelő Rt.-nek („Victoria" Actien- 
Gesellschaft für Steinkohlenbergbau und Coaksfabrication in Wien), amely 
szintén meg akarta vetni a lábát a mecseki szénmedencében.
Barberék eredményét a Victoria Társaság nem tudta fokozni, a DGT ver
senyével és értékesítési nehézségekkel küzdve bányáit 1878-ban bérbe adta 
a DGT-nek. A Victoria Rt. a déli szénvidék keleti szárnyán Hosszúhetény- 
ben és a szénmedence északi sávján kísérletezett még széntermeléssel.
Nagyobb szabású vállalkozása volt a pécsi szénmedencében Koch Ferenc
nek, aki az 1870-es években - rosszul ítélve meg a DGT jövőre vonatkozó 
terveit, - kezdett a széntermeléshez 1875-ben: a Csetnek-Pécsi Vasgyár- 
Vállalat utódjának, a Vashámor Társaságnak a birtokából átvette a „Vas
gyármező" bányatelket a pécsi kerületben, kötött 50 évre szóló szerződést 
a szabolcsi József- és Sigmund-bányatelekre a pécsi székes-káptalannal.
Somogy község határában a Julianna-, a György-, a Franz- és a Leó bá
nyatelkek bérletét szerezte meg Lőwi Sándortól, 1886-ban bérbe vette a 
lámpásvölgyi István- és a Mátyás védnevű bányatelkeket Pécs városától. 
Koch szépen induló működése ellenére szintén a többiek sorsára jutott, 
felszámolta bányavállalkozását. A szabolcsi székesegyházi uradalom 
területén lévő bányatelkét 1892-ben adta albérletbe lámpásvölgyi 
bányatelkeivel együtt a DGT-nek, a Lőwi Sándor-féle bányatelek 
eladásával egy időben.
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A város és Koch közötti szerződés a DGT és Koch között létrejött szer
ződés évében járt le, a városi tanács újra házi kezelésben akarta jöve- 
delmeztetni az István- és Mátyás-nevű szénbányáit, de a múltbeli kelle
metlen tapasztalatok alapján, - szüneteltetés, deficit, - az 1900-as évek 
elején bérbe adta lámpásvölgyi bányáit Kornis Károlynak. De ez már a 
következő évszázad és a 2004. évi Évkönyv témája.

Az EGYHÁZI URADALMI KŐSZÉNBÁNYÁK

A
 székesegyházi és káptalani, szabolcsi és somogyi uradalmi 
kőszénbányák termelése Berks bányakormányzó tevékenysége 
nyomán a XIX. század közepére a szakszerűbb bányaművelés és 
a minőségi szén- és koksztermelés miatt arányaiban növekedett és gazda

ságos volt, melynek eredménye a széntermelés további fejlesztését és az 
egyház - lélekgondozó - tevékenységének gazdasági hátterét szolgálta. 
A század második felének a technika általános fejlődésével, a gőzgépek 
- hajózás, vasút, gépipar - rohamos elterjedésével növekvő szénigénye a 
termelés fokozását, a szénbányászat tőkeigényes technikai modernizáci
óját igényelte a konkurenciával szemben, a versenyképesség megőrzése 
érdekében. Berks Péter halálával a szakszerű mérnöki irányítás éppen a 
technológiai változás átmeneti időszakában szakadt meg.
Az 1851-1863. közötti időszak egyházi kőszénbányászatának sikere 
Vörös Mihály őrkanonok, a székesegyházi uradalom főkormányzója 
tevékenységének eredménye, akinek elkötelezettsége a szénbányászattal 
kapcsolatos intézkedései mellett kézírásos naplójából tűnik ki.
Az addig csak - „alagok"-kal végzett - táróművelésről a négyszög szel
vényű, fabiztosítású függőleges aknás bányanyitásra tértek át. A sza
bolcsi területen 1851-ben kezdték el a Ferenc József-akna mélyíttetését, 
amely 30 öl (56 m) mélységben már 1853-tól termelt. A lójárgányos akna
mélyítés után, - a tervezett gőzgép beszerzése miatt késett volna a terme
lés beindítása, - még 15 évig lójárgánnyal szállítottak a 10.750,- osztrák 
forintért (o. frt.) épített és felszerelt aknával. Az akna 1965-ig üzemelt, 
- 1946-tól „Béke-akna" néven, - a pillérében lekötött szénvagyont az 
akkor termelésbe lépő István Il.-aknáról fejtették le.
1855-ben Ferenc József-akna környékén - Judenburgban - 9 öl (17 m) 
hosszú kocsis és béres lakás épült a 8 ló elhelyezésére alkalmas istálló 
közelében. „Fetske-rakási" modorban négy szobával, két konyhával és 
pincével egy kocsma is épült 760,- o. frt-ért, melyet évi 200,- o. frt-ért 
bérbe adtak. Az aknaüzem készenléti lakótelepe az 1860-ban a kocsma 
feletti területen épült 21 öl (40 m) hosszúságú 3 bányászlakkal (6 szoba, 
3 konyha), és a Sichtenmeister (bányatiszt) 3 szoba-konyhás, kamrás 
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négyszög alapú lakóházával és a 8 öles, cseréppel fedett szénapajtával 
vált teljessé. Az egykori Judenburg az 1950-es években a külfejtéses szén
termelés során szűnt meg.

Szénosztályozó és vasúti rakodó a szabolcsi szénpályaudvaron

1856-ban a szabolcsi területen két új függőleges akna mélyítését kezd
ték el. A (magyar-)széki országút melletti hárserdőben létesült György- 
(a későbbiek miatt György I.) akna a „ravasz szomszéd" Riegel Antal, 
a konkurens vállalkozó - aki a székesegyházi birtoktestbe beékelődő, a 
mecsekszabolcsi kisbirtokosoktól megvásárolt területen nyitotta meg 
Sándor-aknát, - ellensúlyozására készült. A 30 öl mély, lójárgányos 
szállítóberendezéssel és minden szükséges felszereléssel ellátott aknát 
még 1856-ban 10 ezer guldenért eladták, az aknához csatolt székes
egyházi terület szénkitermelési jogát 500,- o. frt/év bérleti díjért adták 
át Riegelnek.
1856-ban „a Kisgyőri hegyek ormán" 30 öl mélységre, „lógép"-pel ellát
va 9350,- o. frt-ért mélyítették és szerelték fel a jó minőségű és kedvező 
szénvagyonú Mihály-aknát, melyhez 1858-ban a kiszolgáló személyzet 
részére, az aknaszállítást végző lovak elhelyezését szolgáló istállót is 
befogadó 11 öl (20 m) hosszú cseréppel fedett kőház is épült.
A megépült új, függőleges aknák mellett a szabolcsi egyházi kőszénbá
nya a Félix- és a Ferenc-tárók jelentős, - a piaci igények növekedésének 
kielégítésére a konkurencia technikai színvonalának is megfelelő - ter
melőkapacitásával is rendelkezett.
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1854-ben a káptalan somogyi szénbánya területének DK-i részét 40 évre 
- évi 3 ezer guldenért, az adók és illetékek fizetését is áthárítva - bérbe 
adták Miesbach Alajos bécsi vállalkozónak. A 30 öl mély, gőzgéppel fel
szerelt függőleges akna, a Maschinen-schacht a szükséges irányító- és 
kiszolgáló épületekkel és néhány kisebb termelő táróval megfelelt a bér
lőn kívül a káptalan elképzeléseinek is. 1860-ban Vörös Mihály kinevez
te a Selmecbányai akadémián végzett Glanczer Gyula bányamérnököt a 
szabolcsi uradalmi bányák műszaki vezetőjének, aki a székeskáptalant 
40 évig szolgálta. A Pécsi Káptalani Levéltár (PKL) őrzi jelentéseit, mű
szaki-gazdasági elemzéseit, terveit, melyek a mai követelményeknek is 
megfelelően bizonyítják szakmai tudását és a selmeci bányamérnök
képzés magas színvonalát.
A szabolcsi bányaüzem 1861-ben elkészített szénvagyon számítása - 45 
széntelep vastagság, tisztaság, szilárdság, kokszolhatóság, műrevalóság 
stb. vizsgálata alapján - 800 öl (1500 m) csapáshosszban a 30 öl akna
mélységek mellett 12,8 milló bécsi mázsa kitermelhető szénvagyont 
eredményezett, ami a termelés többszörösére növelése esetén is egy 
negyed századra elég lenne.
1865-ben Jónás József őrkanonok részére részletes elemzésen alapuló 
javaslatot készített a szabolcsi uradalmi szénbányászat folytatására, 150 
öl (280 m) mélységig 260 millió mázsa kitermelhető szénvagyont adott 
meg; a termelő üzemrészek fejlesztésre előkészített szénvagyona ekkor 
480 ezer mázsa volt.
A több évre kiterjedő gazdasági elemzéséből látható, hogy a kemény 
versenyhelyzetben is nyereséges volt a bányaművelés, de a - termelési, 
kiszállítási, vezetési stb. - kapacitások által biztosítható jelentős (3-4- 
szeres) termelés és értékesítés nélkül ez a helyzet sokáig nem tartható. 
Felvetette a Ferenc József-aknán a szállítás gőzgépre való átalakítását: 
„Reményem, hogyha a Duna Gőzhajózási Társasággal a kokszszén 
szállításra egyesség köttethetik, ezen Társaság - éppen úgy, mint Czvet- 
kovicsnak és Riegelnek - úgy az uradalomnak is segítségére leend a gőz
gépet megszerezni." A gőzgép ellátására a gyengébb minőségű telepek 
szene alkalmas, ez az össztermelés gazdaságosságát is javítaná.
A költségek csökkentésére, az uradalom bányászati ágazata minden
kori valós gazdasági helyzetét tükröző önálló elszámolási rendszerére 
vonatkozó javaslata mellett a DGT-vel való egyezkedés megkezdését is 
javasolta, mert csak az együttműködés biztosíthatja a kiterjedt és gazdag 
kőszénbánya jövőjét a szénkereskedői monopóliumokkal szemben.
Vizsgálta egyébként a somogyi Maschinen-aknára telepíthető gőzgép 
gazdaságosságát is.
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Az URADALMI KŐSZÉNBÁNYÁSZAT ÉS A DGT

A
z egyházi uradalmi kőszénbányák fejlesztése egybeesett a DGT 
bányatulajdonosi megjelenésével a pécsbányai András-aknán és 
szinte az egész pécsbányai terület 15 év alatti bekebelezésével.

A legjelentősebb lépés a DGT egyeduralmának biztosítására az Üszög- 
Mohács közötti vasútvonal 1857. évi megépítése volt. Az uradalmi 
bányászat 1853. évi vasútépítési ajánlatát - melyben a leendő somogyi 
bérlő, Miesbach Alajos is érdekelt volt, - elutasították.
1857. szeptemberében új elő terv és költség vetés (830 ezer gulden meg
valósítási költség) készült az Üszög - Szabolcs - Somogy közötti vonal
szakasz kiépítésére, de a Kereskedelmi Minisztérium az Üszög - Mohács 
vasútvonalhoz való csatlakozás engedélyezése helyett a káptalannak a 
DGT-vel való egyezkedést javasolta.
A vasútépítés elmaradása kiszolgáltatott helyzetbe hozta a DGT-vel 
szemben az uradalmi bányákat. Az 1860-as évek első felének nyere
séges volta ellenére az akkori gazdasági körülmények - a korlátozott 
szénpiac, a DGT tőkeerejének szorító hatása - az önállóság feladására 
késztette a káptalant.
Az 1866-ban erre felkért Balássi Antal esztergomi bányaügyész területfel
mérő, szénvagyon értékelő és bérbeadási javaslatot tartalmazó jelentését 
1867-ben terjesztette Schvábi őrkanonok a káptalani közgyűlés elé. A pé
csi káptalan részéről Daróczy Zsigmond olvasókanonok, a DGT nevében 
Schroll József igazgató írta alá 1868. február 22-én a bérleti szerződést. A 
szerződés a szabolcsi kőszénbánya területéből 41 egyszerű bányamérték 
és 9251 öl határköz - Mihály, Félix, Ferenc József, Péter, Mária, és Rudolf 
védnevű bányatelkek, a Mihály- és a Ferenc József-akna, valamint a Fe
renc- és Félix tárók - 25 év időtartamú bérletét tartalmazta.
A szerződést az egyházmegyei hatóság részéről Girk György pécsi püs
pök 1868. március 9-én, az állam ugyanazon év április 17-én hagyta jóvá. 
A bérleti szerződéssel a DGT Miesbach, Riegel és Koch mellett az egy
házi szénbányák negyedik bérlője, de a bérelt terület szénkiaknázási 
jogáért évenként egyösszegű bér helyett a DGT-vel kötött szerződés a 
bérelt terület intenzív kihasználására ösztönző lépcsőzetes díjat és ehhez 
igazodó szénrészesedést írt elő.
1871-ben a DGT kiépítette a Ferenc József-akna - Üszög közötti normál 
nyomtávú vasutat, - melyhez féküzemű láncpálya szállítással csatlako
zott György- és Mihály-akna szállítása, - ezzel a szabolcsi - később a va- 
sasi - területet is bekapcsolta a Mohácsig üzemelő szállítási rendszerbe. 
1894-ben a DGT átvette az Egyesült Magyar Dunagőzhajózási Társaság 
somogyi, a székesegyházi uradalomhoz tartozó bányatelkei - Andreas, 
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Johannes, Paulus - bérletét, amelyre eredetileg Miesbach Alajos kötött 
40 évre szerződést. Miesbach után Drasche Henriké, azután a Magyar 
Lloyd Gőzhajózási Társaságé, majd ezután lett az Egyesült Magyar Du- 
nagőzhajózási Rt.-é a bányamező bérlete.
A szabolcsi határban fekvő György I. - III. védnevű bányatelkek szénjo
gosítványait az 1850-es évek elején vásárolta meg Riegel Antal az egyes 
szabolcsi birtokosoktól a pécs-szabolcs-mánfai országút mellett. Riegel 
a bányatelkeket átadta a pécsi György-Társulatnak, amelytől a Pécsi Bri
kettgyár Társaság, attól a Magyar Lloyd Gőzhajózási Társaság, majd az 
Egyesült Magyar Gőzhajózasi Társaság birtokába jutottak, utóbbi 1874- 
ben eladta a DGT-nek. A társaságok kezén a György-bányák fejlődése 
fokozatos volt, 1873-ra már 444,4 ezer q-ra emelkedett, a bányatelkek je
lentősége nagyobb volt, mint amekkorára a nagyságukból következtetni 
lehetett, ez a DGT idején is beigazolódott.

A VASASI KŐSZÉNBÁNYÁSZAT

1
 848-tól a pesti Pázmány Péter Tudományegyetem pécsváradi 
alapítványi uradalma - talán éppen a robotmunka elvesztése miatt 
- újra kiárendálta kőszénbányáját, de a következő tíz évről nincsen 

információnk.
Thiess Henrik esseni származású német bányabérlő 1858-ban vette bérbe 
- tízéves szerződéssel - az uradalom bányatelkeit. Erről az időszakról 
sem termelési, sem egyéb adat nem áll rendelkezésre, de feltehető, hogy 
rendbe tette az elhanyagolt vasasi bányászatot. Pontos adatok ismerete 
nélkül, de valószínű, hogy 1863. körül fejlesztésbe - aknamélyítésbe - is 
kezdett, amit azonban befejezni már nem tudott, szerződése lejártával 
kénytelen volt átengedni a DGT-nek a vasasi területet.
A DGT az alapítványi uradalom 15 bányatelkét - Claudius, Bruck, Emí
lia, Fridrich, Flórián, Heinrich, Hocheder, Johann-Nepomuk, Ludovica, 
Leopold, Nikolaus, Scheuchenstuel, Thiess, Thadáus, Vanda - 1868-ban 
vette birtokba összesen 2,1 millió n.öl területtel. A Franz, a Rudolf és a 
Josef bányatelkeket adományozással kapta meg 1875-ben, két évvel ké
sőbb az Elisabet, a Gizella és a Valéria bányatelkeket, majd 6 határközt, 
összesen 1,5 millió m2 területtel.
1869-ben Pécsvárad területére is kért és kapott engedélyt szabadkutatásra.
Az 1869-ben üzembe helyezett Thommen-szállítóakna - telepítésére, a 
mélyítés kezdetére nincs adatunk, de 1868-ban már 100 főt foglalkozta
tott - 193 m-ig keretácsolattal volt biztosítva. Egy járó-, egy mű- és két 
szállító osztállyal készült, egyszintes, egymás mellett két csille elhelyezé
sére alkalmas kasokkal. A szállítást egy 100 LE-s ikergőzgép meghajtású 
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bobinás szállítógép látta el 1871-től. Az évi termelési kapacitás 140 ezer 
tonna nyersszénre tehető.

Thommen szállító és légakna

Thommen-akna termelése száraz előkészítés után - 20 lóerős gőzgéppel 
mozgatott, óránként 25 t teljesítményű - 3250 m hosszú Pohlig rend
szerű drótkötélpályán, szekrényvázas függő csillékben jutott a somogy- 
vasasi kerületben 1876-ban lemélyített, két ikergőzgéppel szállító Rüc- 
ker-aknára 1893-tól. Ott fatárolókba döntötték, majd egy 3 km hosszú,
- ebből 1 km táróban vezetett, előbb lóvontatású, majd villamos üzemű, 
ezzel megnövelt kapacitású 330 V felső vezetékes egyenáramú, keskeny 
nyomtávú vasúttal jutott a Ferenc József-aknai rakodóállomásra a már 
1877-től a tárón keresztül szállított Rücker-aknai szénnel együtt.
Thommen-akna villamosenergia-ellátását egy kis erőmű - amely már 
munkagépeket is hajtott - biztosította 1893-tól, ez távvezeték segítsé
gével ellátta Somogy üzemét is. A berendezés két, egyenként 250 lóerős 
tandem-kompaund gépből állt, közvetlenül összekapcsolva 1-1 20 kVA 
tartós teljesítményű generátorral.
Thommen-akna a 143 méteres mélységben össze volt kötve a 2 km- 
rel délebbre fekvő, mindössze 100 m mély Wiesner-aknával, melyet 
1871-ben szereltek fel bobinás ikerszállító gőzgéppel. Az aknát 1870- 
ben mélyítették le a Vasas és Somogy közötti - akkor még ismeretlen
- terület megkutatására. Mivel említésre méltó műrevaló telepet nem 
találtak, Wiesner-aknát mint Thommen-akna vízemelő aknáját tartották 
fenn, két db. ötlépcsős Jäger centrifugál szivattyúval, egyenként 2000 
l/min. teljesítménnyel 120 m emelőmagasság mellett, 2 db 200 kW erejű 
dinamóval 1900-tól.
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Rücker-akna üzemudvara

A pécsi püspök hosszúhetényi földbirtokán lévő Victoria I. és II. bánya
mezőket a Zsolnay Társaságtól - melyre a Társaságnak (1871-1921-ig) 70 
évre szóló bérleti szerződése volt, - albérletbe vette 1874-ben a Victoria 
Rt., 1876. évi adományozással csatlakozott ehhez a Victoria III. bányate
lek is. A Társaság - bár közel 1 millió frt-ot fektetett be üzemeibe, - 1895- 
re elbukott az egyenlőtlen küzdelemben és a hosszúhetényi mellett az 
északi szénvonulaton, Máza, Vékény, Kárász és Váralja területén lévő bá
nyáit és szászvári bányarészeit is megvásárolta a DGT. Az északi szénsáv 
kisvállalkozóit az mentette meg a pusztulástól, hogy a DGT sorban meg
vált ezektől a bányáktól, - a hosszúhetényi kivételével, - mert nem illesz
kedtek központosító törekvéseihez és profitigényét sem biztosította.

A KOMLÓI KŐSZÉNBÁNYÁSZAT

1
 826 után a komlói kőszénbányászatról az első hír a „Gazdasági Lapok"- 
ban található 1852-ben. „Gazdag kőszéntelep fedeztetett fel Komlón ... 
a bánya csak 2 órányira van a dombóvári csatornától, ennélfogva a sze

net hajókon lehet a Dunára szállítani", olvasható a lapban. Újból felfedezték 
tehát a komlói kőszenet, sőt a komlói uradalom tulajdonosa, hg. Batthyány 
Fülöp 8 vájnamérték (100,3 n.öl) kiterjedésű bányatelket foglalt le. Az urada
lom az 1850-es évek elején puskaport igényelt bányája üzemeltetéséhez, de a 
termelés esetleges és jelentéktelen mennyiségű lehetett, mert a Kereskedelmi 
és Iparkamara éves jelentései nem mutatták ki a többiek mellett.
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A komlói szénmező csak az 1890-es években - az ipari és a banktőke 
koncentrációja idején - jelentkezett újra, méghozzá hazai befektetéssel. 
Az ipari beruházásaiban körültekintő és óvatos Engel Adolf komlói 
uradalma területén kőszénbányát nyitott, igaz, vállalkozása kockázatát 
csökkentették a kedvező próbafúrások.
Míg a szénbányászatig eljutott, Engel Adolf hosszú utat járt be. Gyermek 
korában írószerekkel és gyújtókészülékekkel házalt, 16 éves korában az 
akkori dohánykonjunktúrát kihasználva - a baranyai dohány közvetítésével 
- jelentékeny haszonhoz jutott. Két év múlva, 1838-ban Pécsett már ruha- és 
bútorboltot nyitott. 1853-ban a Lyceum utcában, saját házában fakereskedést 
nyitott, a város és a környék iparosait ellátta épület- és dongafával, Ausztriá
ból és Németországból hozatott furnérral. Még abban az évben felcsapott 
építési vállalkozónak, fakereskedését szénraktárral egészítette ki, a város 
balokányi telkén 15 évre szóló előjogokkal uszodát épített.
1860-ban 20 ezer forintért megvásárolta báró Wenckheim Viktortól a Rá
kóczi út és a Czindery utca által határolt területet, az ún. Czindery-kertet, 
és ezt különböző vállalkozásaival telepítette be. Itt építtette a közeli múlt
ban lebontott gőzfürdőt, melyet 1870-ben fedett uszodával egészített ki, 
1863-ban gőzfűrésztelepet, melyet később parkettagyárrá fejlesztett.
A faipari vállalatokhoz egyre nagyobb erdőterületekre volt szüksége, a ba
ranyai uradalmak erdőinek jó részét Engel tároltatta le. 1876-ban az Engel 
Adolf-cég „Engel Adolf és Fiai cég"-gé alakult át. 1878-ban a felsőmindszen
ti, 1880-ban a Montenuovo-féle jánosi uradalmat vásárolta meg a faellátás 
biztosítása érdekében, így került a komlói birtok is a cég tulajdonába.
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1881-ben palotát építtetett a Széchenyi téren, a mai városháza alatti ún. 
Lóránt-palotát. Sándor fiának 1884-ben megvette a Wien-oberdöblingi 
Baravitzka parkettagyárat, Gyula fiának 1885-ben a gr. Draskovich-féle 
Ocsárd-pázdányi uradalmat. Ezek után kapta meg 1886-ban a régóta 
várt ötágú bárói koronát, vele együtt a gazdasági élet területén kifejtett 
érdemeiért a királytól „jánosi" előnévvel magyar nemességet kapott, 
mindkét nembeli utódaira átörökíthetően.
A kőszénbányászatba való betörést a fa- és szénpiacon uralkodó vi
szonyok és az Engel-cég jelentős vagyona tette lehetővé. Engel Adolf 
új, óvatosan induló vállalkozása számára - Pécsett a DGT jelenléte, az 
észak-mecseki vonulaton a vállalatok sorsa miatt - Komló volt a megfe
lelő terep. A jánosi uradalom 2007 kat. hold és 440 n.öl területéből 682 kh. 
és 646 n.öl esett Komló határába. A birtokon lévő jelentékeny kiterjedésű 
erdő, mint iparifa-forrás is segítette Engel vállalkozását.
1892-ben a szénkibúvásokat szakemberekkel vizsgáltatta meg és ezek 
tanácsára 1894 októberében bányatelek adományozást kért a bányamező 
K-i részében, a Somos-tető környékén, a Remény és az Istenáldás bánya
telkekre. A termelést 1895-ben az Adolf-táróval kezdték meg. Az első 
tapasztalatok megegyeztek az 1820-as években az elődök által szerzet
tekkel. A Glanzer-, az Adolf- és a Szerencse-tárók fejtési vastagsága túl 
kicsi volt ahhoz, hogy jövedelmező legyen a bányászat.
Engel - Jex Simon bányamérnök tanácsára és tervei szerint - 1898-ban 
függőleges aknával hatolt a produktív rétegekbe, a 80 m mély akna - a 
későbbi Anna-akna - annyi szénréteget harántolt, hogy évekre biztosí
totta a vállalkozás rentabilitását.
A sikeres telepítés elindította a harcot a Komló környéki szénjogosítvá
nyok - a más vállalkozókkal való verseny kialakulása előtti - olcsóbb 
megvásárlásáért.
Az Engel-féle komlói szénbányák területe 1900-ban 12 kettős bányamér
ték volt. Az Anna-akna komolyabb fejlődést biztosított a komlói szénbá
nyászatnak mint a 3 táró, de még így is szűk határok között mozgott.

Az ÉSZAK-MECSEKI KŐSZÉNBÁNYÁSZAT
Szászvár 1849—1898-ig

A
 szabadságharc leverése után még 1849. november 12-én Mies- 
bach Alajos osztrák vállalkozó vette haszonbérbe a pécsi püs
pökség szászvár-császtai birtokaihoz tartozó szénjogokat, majd 
egy 1856. évi pótszerződéssel 1890. december végéig biztosította azokat 

maga, illetve jogutódai számára. Miesbach -,akit az 1838. évi pesti árvíz 
utáni építőanyag-kereslet hozott Magyarországra, és sorra szerezte meg 

72



az ország többi kőszénbányáinak (Brennberg, Esztergom-vidék, Pécs- 
Somogy) bérleti jogát is, - ipari felhasználásra folytatott bányászkodást, 
évi 50 ezer q átlagtermeléssel, 78 munkással. A termelést - a Magyar
országon akkor még ismeretlen - nagyüzemi mész-, tégla- és cserépé
gető üzemeiben használta fel, a szászvárit Tolna város felé, a Dunaparti 
hajóállomásra szállították.
Első kutató táróját az Irma széntelep külszínre kibúvó roncsaira telepí
tette, majd a völgy keleti oldalán a József-táróval támadták meg a 9. és 
7. számú fedőtelepeket. A József-táró mellett telepítették a Fő-aknát és 
a Szentháromság-aknát (bezáráskor Alkotmány-akna) 1851. és 1853-ban, 
ezek 30 méter mélységben való összelyukasztásával alakították ki az I. 
szintet. Itt találták meg a Szentháromság és a Franciska széntelepet és 
ezeken elindulva terjeszkedhettek lefelé. A művelés a György, a János 
és az Adolf nevű bányatelkeken folyt, összesen mintegy 251 ezer n.öl 
-ön. Miesbach halála (1857) után unokaöccse, Drasche Henrik örökölte a 
szászvári szénterület jogát.
Az 1870-es évek elején megtorpant a szászvári bányában a termelés. A 
földtulajdonos pécsi püspök még perbe is fogta a Társaságot a bányászat 
elhanyagolása miatt és e címen ki is akarta forgatni a bérletből. A pert a 
kibékült ellenfelek 1873-ban további 30 éves bérleti szerződéssel zárták a 
György, János és Adolf védnevű bányatelkekre.
Az igen elmaradott közlekedési viszonyok jelentős termelésfelfutást 
nem tettek lehetővé, A Bátaszék - Dombóvár - Zákány vasútvonal csak 
1873-ban, a Pécs - Dombóvár vonal is csak 1882-ben épült meg, a terme
lés is költségesebb volt, mint a Pécs környéki bányákban. Ezért Drasche 
részvénytársaságba vitte a bányáit, megalakult a Kőszénbánya és Tégla
gyár Pesten Rt. Görgey Artúr elnökletével.
Az rt. létrejötte némi élénkülést hozott, a bányászkodás a mélység felé 
irányult, a Fő-aknát a IV. szintig mélyítették (kb. 60 m), de kiderült, hogy 
a főtelepek nyugat felé húzódnak, ezért újabb aknát, az ún. Új-aknát 
kezdték mélyíteni 1882-ben.
A közlekedési viszonyok javulásával és a magyarországi iparfejlődés 
következtében bővülő szénpiac kihasználásával a termelés jelentősen 
felfutott: 1882-ben 126,3 q, 1886-ban már 211,4 q, majd a századfordulóra 
500 ezer q fölé emelkedett.
A technológiai színvonal némileg javult, korábban lójárgánnyal hozták 
felszínre a termelést, de az Új-aknánál és a Szentháromság-aknánál 1882- 
ben már gőz erejű szállításra rendezkedtek be és a növekvő mélység 
miatt gépi szellőztetésre tértek át. A metán megjelenése miatt 1870-től 
biztonsági lámpákat kezdtek alkalmazni. Munkásfürdőt, lámpakamrát, 
iskolát építettek, majd megindult a mázai vasútállomásra a lóvasúti szál
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lítás. A bányatelep világítását áramfejlesztő géppel oldották meg. Víz
emelésre villamos szivattyút helyeztek üzembe a VI. szinten.
1894-től Gschwandtner György Albert személyében bányamérnök vette 
át a bánya vezetését. Általános lett a felfogás, hogy a zavart település 
miatt csak kezdetleges berendezésekkel lehet művelni, ezért a vállalko
zók nagyobb beruházások nélkül igyekeztek a legolcsóbban termelni. 
A lencsés kifejlődés miatt a feltárás sok kockázattal járt. Ilyen körülmé
nyek között Szászváron rablógazdálkodás alakult ki, ami természetesen 
visszahatott a technikai fejlesztésre is, a Rt. nem szorgalmazta a feltáró 
munkálatokat, érdekeltségeit az észak-dunántúli barnaszén-medence 
felé irányította, mert az esztergomi medence barnakőszén bányászatát 
jóval biztatóbbnak ítélte.

Az Esztergom-szászvári Kőszénbánya Rt. az észak-mecseki medencében

Az Esztergom-szászvári Kőszénbánya Rt. (EszKbRt.) budapesti szék
helyű cég 1898-ban 3 millió forint alaptőkével, 30 ezer részvény kibocsá
tásával alakult, melyből a három alapító - a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank, az Esztergom megyei bányák Draschén keresztül kiszakított tek
intélyes része, és a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. (Salgó) - 14700 rész
vényt tartott magának, a többit a Kőszénbánya és Téglagyár Pesten Rt. 
rendelkezésére bocsátották.
Ilyen körülmények között a szászvári bánya 1898-ban - az észak-mecseki 
szénmedencében elsőként - a nagyobb felkészültségű és tőkeerejű Eszter
gom-szászvári Kőszénbánya Rt. (EszKb Rt.) tulajdonába ment át. Ez volt 
az a vállalkozás, amely a korszerűbb fejlődés irányába terelte az ottani 
kőszénbányászatot. Az üzem vezetője Grósz Ábris bányamérnök lett.
Az rt. a termelést a két régi aknával, a Szentháromság- és az Új- (272 és 
180 m mély) aknával végezte. A két akna együttes mezeje 300x250 m-en 
belül helyezkedett el, a kitermelhető szénvastagság kb. 20 m volt. 
Megkezdték a mélység felé a további feltárásokat, a két aknát 1900-ban a 
VIII. szintig lemélyítették, majd a következő évben a Franciska-telep fe- 
küjében vakakna mélyítését kezdték meg, amivel a XII. szint alá jutottak 
450 m abszolút mélységben.
Az EszKb Rt. észak-mecseki kőszénbányászata elsősorban a szászvári 
püspöki uradalom területén folyt, ahol minden kitermelt q kőszén után 
5 fillér terrágiumot fizetett. Igyekezett megszerezni magának a szászvári 
terület többi szénjogosítványát is, így a szászvári „úrbéres közbirtokos- 
ság"-ét is, amely perben állt a püspökséggel a Kőszénbánya és Téglagyár 
Pesten Rt. miatt. Az EszKb Rt. az rt. szén-jogosítványával a bányával 
kapcsolatos peres ügyeit is átvette; biztosítani akarta a szén jogosítvá
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nyokat, ezért megállapodott a közbirtokossággal, hogy pernyerés esetén 
az rt. kapja meg az addig úrbéres területek szénjogát. Az rt. aggodalma 
felesleges volt, mivel egy 1895-ös pótszerződés a jogutód számára is biz
tosította az úrbéres terület szénjogát, mégis kivárta a per végét, - addig 
nem mert bányatelek adományozást kérni. Az rt. lendületes fejlesztésbe 
kezdett a XIX-XX. század fordulóján.
Az EszKb Rt.-t és anyavállalatát, a Salgót is az állandó terjeszkedési 
törekvés jellemezte. Grósz Abris, a szászvári bánya főfelügyelője 1898 
novemberében bejárta az Abaliget melletti Okorvölgy község határát, 
mivel Szily Tamás földbirtokos - az okorvölgyi Szily-féle erdőben elő
forduló - szénkibúvásra hívta fel a figyelmét. A helyszíni szemle - talán 
az őszi lombhullás miatt - nem volt eredményes, azonban kőszénkutatási 
jo-gosítványokat biztosított az EszKbRt. részére. A kutatási tevékenység 
a szerződések érvényben maradását is szolgálta. Legnagyobb reményt 
a Bános községben megszerzett kutatási terület támasztotta, de a 
sekélykutatásra csak az 1900-as évek elején került sor.
A századfordulón az ország legjobb kőszene, liászkőszén kincse túlnyomó
részt osztrák kézre került. A pécsi szénmedencét szinte maradéktalanul a 
DGT, az erdélyi Stájerlak-Anina-i, Resica-Domán-i liászkőszenet 1855 óta 
az Osztrák Allamvasút Társaság birtokolta. E társaságokban az osztrák 
Creditanstalt (DGT), a Wiener Bankverein (Esztergom - Szászvár, Salgó) és 
a Rotschild bankcsoport (Osztrák Allamvasútak) játszottak szerepet.
Az EszKb Rt. alakulása körül a Salgó, személy szerint id. Chorin Ferenc, 
a Salgó vezérigazgatója játszott - haláláig (1925) - vezető szerepet, egyre 
inkább kifejezésre juttatva az EszKb Rt.-ben való érdekeltségét, részvé
nyein és saját személyén keresztül a közgyűlésen is jóváhagyott egyez
ményekkel is biztosítva, hogy az EszKb Rt. észak-mecseki kőszénbányá
kat műszaki és adminisztrációs vonalon is a Salgó irányítsa.
Ez azonban átvezet a XX. századba és a következő Évkönyvbe.

Kőszénbányászati kísérletek a szénvonulat 
NYUGATI - VÉKÉNY-KÁRÁSZ-MAGYAREGREGYI - SZAKASZÁN A szénvidék nyugati területe nem adott lehetőséget a szász- 

vár-nagymányoki szakaszhoz hasonló gazdaságosan termelő 
bányák telepítésére.

Vékény

Vékényben a kísérletek zöme a vékényi fővölgyben és a Csepegő-völgy
ben ment végbe. Itt a produktív liász kb. 100 m vastag, és csak a fekü és 
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a fedő közelében levő széntelepek váltak ismertté. A széntelepes rétegsor 
többi része mélyfúrásokkal lett volna felderíthető, erre a-kibúvásokon 
szerzett tapasztalatok alapján még a tőkeerős részvénytársaságok sem 
vállalkoztak, a kisebbek pedig még gondolni sem mertek.
A vékényi kőszéntelepekkel - a kibúvások gyengesége, a kárászi szén 
közelsége, a faluban tűzzel dolgozó iparosok hiánya miatt - Riegel An
tal megjelenéséig nem is foglalkoztak. Riegel 1873-ban táróval támadta 
meg a fedő telepeket, de nagyobb jövőt nem látva benne, nem is szor
galmazta az itteni munkát. Nyomába 1901-ben a DMKb Rt. lépett, de ez 
már a XX. század története.

Kárász

1869-ben Kárászon is Riegel Antal igyekezett felderíteni a kőszénva- 
gyont, melyre a Kárászi-Gödörben megtalált szénkibúvások utaltak. 
1873-ban Kárász I. és Kárász II. védnévvel 44 kettős bányamértékű bá
nyatelek adományt kért. Riegel feltárása 1 m vastag széntelepet eredmé
nyezett a bányahatóság előtt, azonban az adományozott területen nem 
bányászkodott, tevékenységét hidasi lignitjére és nagymányoki liászkő- 
szenére koncentrálta.
A Kárászi-Gödör nyugati oldala Magyaregregy határával azonos, ahol 
egy Guttmann J. nevű budapesti cég kutatott és termelt. Eredményei a 
DGT-t arra késztették, hogy kutatásokba kezdjen az észak-mecseki szén
vidék nyugati szakaszán. 1895-ben megszerezte a Kárász I. és Kárász II. 
bányatelket, ahol a Kárászi-Gödör keleti oldali kibúvásaiban ismert szén
telepeket akarta feltárni. Erre csak a XX. század elején kerülhetett sor.

Magyaregregy

A kőszénbányászat kísérleteinek színhelye a Kárászi-Gödör nyugati 
völgyoldala - a Borkúti-völgy, vagy Borkúti-árok - Magyaregregyhez 
tartozott. Az 1880-as évek elején elsőként a Hoffherr és Schrantz buda
pesti gépgyár tulajdonosai kezdtek szenet termelni a Kárászi-Gödörben 
Budapest melletti üzemük tüzelőanyag ellátására. Tervük nem vált be, 
ismeretlen körülmények között hagyták el a területet.
A század vége felé egy Braun nevű gazdag pécsi mészáros próbálkozott 
széntermeléssel Magyaregregy határában a Kárászi-Gödör-ben és a Bor
kúti-árokban. Telepített aknájával és tárójával kis mélységű feltárásokba 
kezdett, de az ő termelési adatai is ismeretlenek.
Eredménytelen volt Tóth Fülöp helyi föld- és malomtulajdonos saját bor
kúti földbirtokának kibúvásain indított munkája is.
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1896-ban Guttmann J. és Fiai fővárosi kőszénkereskedő és vállalkozó az 
értékesítés mellett Magyaregregyen a termelés hasznát is ki akarta hasz
nálni, ezért nem csak a szénjogok biztosításával, hanem az itteni viszo
nyoknál magasabb szintű műszaki felkészültséggel láttak munkához. A 
századfordulón 87 m mély, - tölgyfával ácsolt - aknájuknak két szállító 
és egy járó- és műosztálya volt. A szenet ugyan bödönökben, lójárgány 
segítségével hozták a külszínre, a vízmentesítést azonban egy 12 lóerős 
lokomobillal üzemeltetett Wortington-szivattyúval végezték. Tárójuk 
200 m-nél hosszabb volt, a 190. m-ben találtak egy 1,4 m vastag, 65° alatt 
északnyugatra dőlt széntelepet. Az akna 49. méterében megütött szénte
lep ugyancsak 65°-os volt.
A kisüzemi termelésre alkalmas széntelep mellett néhány teleproncsot is 
találtak, a közeli trachidolerit a szén jelentős részét elkokszosította. Egy
kori szakvélemény a magyaregregyi magas, 6500 kalóriájú szénvagyont 
kereken 9 millió q-ra becsülte.
A Kárászi-Gödör magyaregregyi oldalában is aknás művelésbe kezdtek. 
Már a 20. méterből induló keresztvágattal meredek dőlésű, 1,5 - 1,8 m 
között változó vastagságú kőszéntelepet ütöttek meg a borkúti telephez 
hasonló roncsoltsággal. Valószínű, hogy Grósz Ábris 1899-ben erről az ak
náról írta, hogy 50 méternél abbahagyták a mélyítését és beomlasztották. 
A bányaművelésnek a Kárászi-Gödörben nagy veszélyt jelentett a futó
homok, amelyet a kibúvás mellett a Guttmann cég egyik Kárász község 
közelében indított kutatófúrása is kimutatott, a 68. m-nél futóhomokba 
jutott, így a nagy nyomás miatt abba kellett hagyni. Hasonló eset történt 
ettől keletre, a bonyhádi állomás közelében végzett mélyfúrásnál is. A 
mázai bányászat történetének is nevezetes eseménye volt, amikor az ak
nával futóhomok rétegbe jutottak, mert csak igen nagy munkával tudták 
felfogni a homok betörését.
Mint Magyaregregyen és Kárászon annyi vállalkozóé, Guttmannék 
kedve is rövidesen elment az észak-mecseki kőszénbányászattól. Jogo
sítványaik értékesítése azonban a XX. század elején történt.

Váralja

Az észak-mecseki szénvonulat legrégebben - már a XVIII-XIX. század
fordulón, - művelt, szakértelem nélküli „locus classicus"-a a felelőtlen 
kísérletezgetésnek, az össze-vissza turkált külszínhez közeli telepei egy
ben ugródeszka volt arra, hogy a vállalkozók innen fontosabb területek
re tehessék rá a kezüket.
A váraljai bányászat a századfordulót követően csak a kiegyezés után, 
1871-ben adott életjelt magáról, amikor Grűn Benő kereskedő és Kohn 
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Ignác pécsi lakosok az ország iparosodását és a szénüzlet jövőjét 
felismerve, spekulációs céllal 30 éves haszonbérleti szerződést kötöttek 
Váralja községgel és több helybéli paraszttal kőszénre és minden egyéb 
ásványkincsre. Kötelezettséget vállaltak 10-10 esztendőben 800-1200 
-1500 Ft bérösszeg kifizetésére a községnek és magyar holdanként 
110 forint fizetésére az egyéni földtulajdonosoknak. Még 1871-ben a 
szerződést újabb 30 évre meghosszabbították, egyszeri 40 ezer forint 
bérben állapodtak meg, és ezt 1874-ig be is fizették a községnek.
A szerződés alapján 1872-ben négy bányatelket, - Anna, Váralja, Kathe- 
rina, Elisabeth védnevűeket - adományoztattak Váralja község nevére, 
összesen 28 egyszerű bányamértékkel.
1874-ben jogosítványokat szerzett Váralján - a DGT által a pécsi szénvo
nulatról a rosszabb északi területre üldözött - osztrák Victória Kőszén
bánya és Kokszgyár Rt. is. Jogosítványai részben váraljai és Máza köz
ségi, részben pécsi püspöki területre vonatkoztak. A Társaság gondnok
sága 1892-ben 32 fő bányászt foglalkoztatott, az 1880-as években ötéves 
termelési átlaga csak 34 ezer q volt. A DGT ide is utána jött, 1895-ben 
megvásárolta az rt. váraljai, mázai, vékényi és kárászi szénbányáit, de 
már nem szorgalmazta az észak-mecseki szénbányászatot.
1899-ben a Victória, a Franco-Magyar Bankban érdekelt Erlanger Bank
ház, a Budapesti Bankegyesület és a német Actien-Gesellschaft für 
Montan-Industrie megalakította a Dél-magyarországi Kőszénbánya 
Rt.-t (DmKb Rt.) 4 millió korona értékű 20 ezer db 200 koronás részvény
nyel. Mivel az rt. már üzemképes bányákhoz jutott, - az alapítás évében 
megszerezte még a Grün-Kohn bányabirtokot is, - a századfordulón az 
ország liász-feketekőszén termelésében jelentékeny helyet foglalt el.
A Rt. mellett Váralján kisjelentőségű szénbánya vállalkozást folytatott a 
bonyhádi lakos Bonyhádi Géza a József védnevű bányatelken, maga Vár
alja község, Csillag és Wilhelm bonyhádi gőzmalomtulajdonosok is.
A DmKbRt. elődei nyomán folytatta a kőszéntermelést a Lapos-völgy
ben (Váralja-völgy) a 36 m mélységig lemélyített Lajos-aknával, melynek 
művelése már a XX. század és a jövő évi Évkönyv története.
A DGT nagy bányabirtokának apadása még a XIX. sz. végén elkezdő
dött. A legjelentősebb csökkenést a váraljai bányaterületek elcserélése 
okozta. A Budapesti Bankegyesület 840 ezer korona és a váraljai bányák 
ellenében hosszúhetényi bányáit adta a DGT-nek. Ez részvénytársaság
gá alakította, de a részvények többségét magának megtartva a vezetést 
magának tartotta meg.
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Máza és Császta

A szászvári Kőszénbánya és Téglagyár Pesten Rt. az 1870-es évek meg
torpanása miatt Máza és Császta szénmezőit is fokozatosan termelésbe 
kívánta vonni a szászvári széntömzsök és lencsék elmeddülése miatt.
A szászvári Szentháromság mezőtől keletre fekvő Császtán több kuta
tófúrást telepítettek, melyek közül három nem csak a széntelepek kísé
rőkőzeteit, hanem a liasz kőszéntelepeket is megfúrta. Az Adolf-szén- 
telepről hajtott kutatótáróval a 110. méterben elérték ugyan a keresett 
széntelepet, de az alig 30 m csapáshossznál kiékelődött. Az Adolf-tárót 
rályukasztották az egyik fúrás tengelyében mélyített kutató aknára, ez 
azonban a 110. méternél futóhomokba érve elfulladt.
Ugyanakkor a mázai kísérletek sem sikerültek. A császtai és a mázai pró
bálkozásokkal ilyen körülmények között felhagytak, és az I. világháború 
végéig ezeken a területeken nem is végeztek kutatásokat.

Nagymártyok

A nagymányoki szénbányászatról az 1850-es évekből nincs ismeretünk, 
az első hír, hogy 1866-tól kezdett primitív technikával kőszenet termel
ni Rück Alajos és Grill József a Schiffer Gáspár-féle szőlőtelken nyitott 
táróval - 100 q eléréséig - bér nélkül. Még abban az évben szerződést 
kötöttek kutatási jogra az éneklő kanonokság bányamezői egy részére. 
Közben a Schiffer-féle szőlőben egy másik tárót is nyitottak, de szenük 
nem volt kelendő, a környékbeli kovácsok nem szívesen használták, a 
gőzgéppel dolgozó üzemeknek keverni kellett a jobb minőségű szász
vári szénnel.
1866-ban közelükben - a Holzer-féle szőlőben 400 n.öl területen - Feik 
Mihály váraljai polgár is bányát nyitott évi 30 Ft bérösszegért. Vállalko
zása az évtized végén megszűnt.
1868-ban Martinék Ferenc, a DGT tisztviselője is szerződött az éneklő ka- 
nonoksággal szabad nagymányoki szénterületére és kapott bányanyitási 
engedélyt társával, Zsolnay Vilmos pécsi gyárossal, akivel közösen Hi
dason lignitet már bányászott. Valójában Nagymányokon is barnaszén 
területet béreltek az ún. Sauruhe (Dagonyázó) alatt. Martinek megjelené
se, szakmai ismeretei tudtával mindkét paraszti vállalkozás felmondta 
bérletét az évtized végével.
Martinék - annak ismeretében, hogy megépítik az észak-mecseki bá
nyákat az ország vérkeringésébe kapcsoló bátaszék-dombóvári vasút
vonalat, - 1870-ben 6 évre kötött, 1872-ben 16 évre meghosszabbította a 
szénjogi szerződést.
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György-akna faszerkezetű aknatornya

1871-ben Feszti Károly kanonok is kért „széntúrási engedély"-t a bánya
kapitányságtól, de az engedéllyel sohasem élt.
A Martinek és Tsa. (Zsolnay)-féle vállalkozást nehéz helyzetbe hozta 
a DGT által a Pécs-vidéki szénterületről elűzött vállalkozók szászvári 
- Miesbach-Drasche, majd Kőszénbánya és Téglagyár, - és váraljai - Rie- 
gel Antal - konkurenciája, ahol a tőkeerősebb vállalkozások megsemmi
sítették a gyengébbet.
Drasche nem, de a váraljai és hidasi területről Riegel Antal átment Nagy- 
mányokra is, mert értesült arról, hogy egy társaság Szeged - Fiume kö
zött egyvágányú vasútvonal építésére kapott engedélyt, amely Nagymá- 
nyokot is érinteni fogja, a nagymányoki határban végzett kutatások sze
rint a széntelepek jóval vastagabbak és kiterjedtebbek, mint a váraljaiak. 
A bizonytalan jövedelmezőségű váraljai bányarészvényeit eladta és 
tőkéjét felhasználva, Grűn Zsigmonddal társulva 1872-ben a pécsi ének
lőkanonokkal 50 éves bérleti szerződést kötött 750 Ft évi bér fizetését 
vállalva 1875-ben.
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Bánya telep.

%

Schroll-akna korabeli levelezőlapon

Abirtok alatti barnaszénre is 50 éves szerződést kötött (1875-1925.) Troli 
Ferenc akkori éneklőkanonokkal, hogy az egész területen egységes szer
ződéssel egyedüli bérlő lehessen és a rendszeres bányászatra berendez
kedjen. 1000 Ft cautiót tett le, vállalta mindennemű adó fizetését és 50 Ft 
évi állandó készpénz fizetésén felül a kitermelt szén 5%-ának természet
ben, vagy az eladási áron készpénzben fizetendő bér pontos fizetésére 
kötelezte magát.
1873-ben lépett üzembe a „Duna-Dráva" vasút, a bátaszék-dombóvár- 
zakányi vonal, melynek ösztönzésére a kanonoki birtokon található bar
naszénre is 50 éves szerződést írtak alá. Ebben az évben átvette a Marti- 
nek-féle bérletet is. A vasútvonal nem váltotta be Riegel reményeit, mert 
Bátaszéktől a Dunáig csak a bajai híd elkészültére - 1907-1909 kö-zött 
építették meg, szenét Dombóvár-Zákány felé vihette, az Alföldre nem. 
Olyan súlyosan érintette Riegel vállalkozását, hogy maga akarta a Báta- 
szek-Duna-parti vasútat megépíteni, ahonnan híd helyett gőzkompon 
akarta a szenet az Alföldre átvinni. 1882, a dombóvár-budapesti vasút
vonal megnyitása után a fővároson keresztül tudott oda szenet szállítani. 
Mitrovicán keresztül - részben hajón, részben vasúton átrakodásokkal 



- tudta szenét szállítani, ha pedig a Duna befagyott, vagy jégzajlás miatt 
a gombos-erdődi vasúti komp nem üzemelt, 200 km távolságra nem volt 
vonattal, vagy komppal való átkelési lehetőség a Dunán._ Vasút tervét 
megvásárolta a „vasminiszter", Baross Gábor, de a megvalósítását nem 
élte meg.
A Társaság 1877-78-ban két tárót nyitott. Az Antal védnevű táró harán- 
tolta a legtöbb termeléssel kecsegtető, meredeken Dél felé dőlő, kb. 1-1 
m vastag 3., és 5. számú, és a 3 m vastag 9. számú fedőtelepet, amely 
később Nagymányok főtelepe lett. A kibúváson induló Karolina-táró 
megmaradt egyetlen telepen. Az 1882-ben nyitott, közel 760 m hosszú 
Szarvas-táróval - nevét a fúrás közben, a táró alatti löszrétegben talált 
szarvasagancsról kapta -, sem értek el nagy eredményt.
A Budapest felé megnyíló nagyobb piaci lehetőség kihasználásához, a 
fokozott fejlesztéshez Riegelnek már nem volt anyagi ereje, ezért egy rt. 
alapítását határozta el. Hazai viszonylatban 200 ezer frt. alaptőkéhez 
sem volt elég részvénytárs, a hazai pénzemberek tartózkodása az oszt
rák vállalkozók kezére játszotta a nagymányoki Riegel-féle kőszénbá
nyákat is. A 300 ezer forintos tőkével jegyzett társaság a „Nagymányoki 
Bányatársaság, Riegel és Társai" tagjai még Riegel Vilmos, a Bécsben 
élő unokaöccs, báró Izbary Rudolf és Zimmermann von Gölheim bécsi 
pénzemberek voltak Riegel mellett.
A Társaság bérelte a pécsi káptalantól az „Ikertelek"-et, tulajdona volt az 
Antal védnevű kiegészítő bányatelek is.
Riegel 1896-ban, 77 éves korában 150 ezer frt-nyi betét részét kivette és 
az egész vállalkozást a még élő két bécsi betéttársnak, báró Izbarynak és 
Riegel Vilmosnak adta át. Izbary vette át a vagyon kezelését és a bánya 
műszaki és kereskedelmi vezetésére Szinger Bálint bányamérnököt, 
hívta meg Tokodról.
Riegel 1900-ban, 81 éves korában halt meg Nagymányokon.
Szinger Bálint jelentősebb tevékenysége áthúzódik a XX. századra, így 
erről az időszakról a 2004. évi Évkönyvben számolunk be.
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BÁNYÁSZ EMLÉKJELEK A MECSEKBEN

SZIRTES BÉLA

A
z Egyesület tavalyi évkönyvében megjelent írásaiban Pálfy Attila 
és Sallay Árpád barátom részletesen bemutatta a szén- és uránbá
nyászat jeles helyein 2002-ben elhelyezett bányászati emlékköve
ket, táblákat. A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány terveinek megfelelően 

ebben az évben is folytatta a helyszínek megjelölését. A jelen írásban ez 
utóbbiakról szeretnénk részletes tájékoztatást adni, a térképeken azonban 
feltüntetjük az alapítvány szervezésében eddig elhelyezett összes emlék
jelet. 2003-ban a pécsi szénbányászat területén emléktáblát és emlékkövet 
helyeztünk el, miközben helyreállítottunk két - lakókörnyezetben álló, 
lesújtóan elhanyagolt állapotú - táróbejáratot és egy elhagyott, szeméttel 
teli, romló állagú, ipari műemlék értékű épületet. Komlón a közelmúlt
ban bezárt bányák helyén emlékövet, az uránbányászat területén pedig a 
hajdani bányák közigazgatási központjaiban (a faluközpontokban) emlék
táblát, az aknák helyén emlékkövet helyeztünk el.
Ezzel két év alatt immár harmincegy - nagyrészt vandalizmusnak ellen
álló - helyszínmegjelölést sikerült, közreműködő társaságok segítségé
vel, az alapítvány szervezésében megvalósítani:

Terület
A helyszinmegjelölés 

módja Toronyzene Összes 
emlékjelEmléktábla Emlékkő

Köszénbányászat, Pécs 6 8 2 16
Kőszénbányászat, Komló 1 5 1 7
Uránérc-bánvászat 4 7 1 12

| Összesen: | 11 20 4 35 j

Az emlékjelek elhelyezésének programjához térben és gondolatilag 
szervesen kapcsolódik a zenei eszközökkel történő múltra emlékeztetés. 
Több évszázados hagyomány kontinensünkön, hogy zeneileg egymásra 
hangolt harangok a templomok tornyaiból valami szépre, jóra, vagy 
éppen fájdalmasra emlékeztetnek. (1352-ben létesült a strassburgi 
székesegyház óramuzsikája.)
Mire emlékezetet a mecseki településeken immár négy helyen felcsendülő 
harangjáték?
A hajdani bányásztelepüléseken a toronyzene a bányamunka tiszteletét 
hirdeti, emlékeztetve bennünket és utódainkat a kétszázötven éves kő
szénbányászatra és a negyvenéves uránbányászatra. Tiszteletadás ez a 
bányász szakma és a nehéz, áldozatos munkát végzett elődeink részére! 
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Szeptemberben szólalt meg a toronyzene a pécsbányai, a szabolcsi, a 
kővágószőlősi római katolikus templom tornyából, valamint a komlói 
városházáról, és azóta munkanaponként az egykori 14 órai műszakvál
tás időpontjában hallható.
A zenemű első része a hajdani munkába hívó jel (a „klopfolás", „klo- 
pacska") néhány üteme. A mára már szinte elfeledett ütemet az utolsó 
pillanatban sikerült a feledéstől megmenteni, és - reményeink szerint az 
egykori bányász települések lakóinak örömére - a toronyzenén keresztül 
megörökíteni. Egy harangjáték átmenetet után következik a „Tisztelet a 
bányász szaknak..." kezdetű régi bányászdal feldolgozása.
A harangjátékra feldolgozott dallam - a bányászok egyik legünnepélyesebb 
dala - Közép-Európában a XIX-XX. században bányász himnuszként is 
közismert „Der Bergmannsstand sei hoch geehret..." kezdetű ősi német 
bányászdal. Szövegének első lejegyzése 1870-ből ismert. Magyarul először 
1900-ban a selmeci Bányászati Akadémia palotájának felavatásán énekelte az 
ifjúság. A ma ismert magyar átirat Révay Károly 1912-ben készült fordítása:

„Tisztelet a bányász szaknak, 
Jó szerencse, áldás lengje át, 
Bár ha napfényt oda lenn nem kapnak, 
Hőn imádják mégis a hazát. 
Zordon bércek bányász gyermekének 
Szeretettel nyújtanak kezet. 
Éljen soká, éljen soká, 
Éljen soká, éljen soká, 
Éljen soká a bányász szak!

A toronyzenén a „Bányász himnusz" is megszólaltatható.
Három térképszelvényünkön a hallható toronyzene helyszínein kívül 
feltüntettük az elmúlt két évben létesített bányászati emlékjeleket is, 
amelyekkel találkozhatunk, ha a Mecseket járjuk, vagy a mecseki hely
ségekben sétálunk. Akinek arra vezet az útja, áldozzon gondolatban né
hány pillanatot a múltban történteknek. Talán nem vagyunk maximalis
ták, ha abban is reménykedünk, hogy egyszer egy-egy iskolai kirándulás 
célja, programja is lesz a Ny-i és K-i Mecsekben a bányász emlékjelek
hez vezető túra, a mecseki turistaút mentén fekvő lámpásvölgyi patak 
partján az árnyas pihenőparkban eltöltött múltidézés, a somogyi iskola 
kertjében és környékén a hajdani bányaudvarokon szépen kialakított 
pihenőben tartott környezetismereti óra hallgatva a bányászati torony
zene hangjait. Mivel a somogyi szénbányászat emlékhelyei földrajzi el
helyezkedésük folytán - a múlt évben létesített lámpásvölgyihez hason
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ló - pihenő-, kiránduló-, emlékparkká voltak alakíthatók, elsőként ezek 
megvalósulását mutatjuk be a térképszelvényen és fényképfelvételeken. 
A helyreállítás és a környezet rendbetétele előtti állapot érzékeltetésére 
bemutatjuk azt is, hogyan nézett ki fél évvel ezelőtt a két somogyi táró. 
Mecsekszabolcson ez évben egy emlékjelet helyeztünk el, és elkészült a 
templomtoronyban a zenélő óraberendezés.
Komlón - a múlt évben márványtáblával megjelölt Kossuth altárót köve
tően - ez évben 5 monolitikus andezit tömb került elhelyezésre a mellék
elt térképen feltüntetett helyeken és a fényképeken, látható módon. A 
zenélő óra a polgármesteri hivatal tetején kapott helyet.
Az uránércbányászat területén - igazodva a múlt évben a bezárt aknák 
helyén elhelyezett 4 emlékkőhöz és a Pécsett, az Uránvárosban létesített 
emléktáblához három község (Kővágószőlős, Kövágótöttös és Bakonya) 
központjában helyeztünk el három, az uránércbányászatra és a helyi bá
nyászokra emlékeztető, táblával ellátott monolitikus köveket.
A faluközponti emléktáblákon kívül a térképen feltüntetett helyeken 
találhatók új emlékkövek.
A 2003-ban megvalósult emlékjeleket és zenélő óraberendezéseket jövő
re újabbak fogják követni. Bízunk abban, hogy a 2004. évi terveink meg
valósulásáról is tájékoztatást adhatunk majd a Tisztelt Olvasónak.

Tájékoztató tábla: a szénbányászat 
somogyi területén
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A Henrik-táró bejárata a helyreállítás előtt és után

Emlékkő a Henrik-táró 
bányaháza előtt

Bronz dombormű, 
Sütő Ferenc alkotása
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A NYUGATI-MECSEK TERMÉSZETI KINCSEI

NAGY GÁBOR
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs

Mecsek Egyesület célkitűzései között elsődleges szempont volt a 
filoxérajárvány következtében kipusztult szőlővidék gazdasági
és turisztikai hasznának pótlására a város számára új bevételi

forrás megteremtése. Ezt akkor a „szőlőhegy határán túl, az öreg Mecsek 
belsejébe" vezető turistautakkal, kilátók létesítésével, tehát a hegység is
meretlenségből való feltárásával képzelték el.
Több mint száz évvel később - napjainkban - a Mecsek-hegység nyugati 
részén bizonyos értelemben hasonló a helyzet. A viszonylagos elzártsá
got - annak jó és rossz oldalával - jelentő ércbányászat megszűnésével 
reménykedhetünk a további környezeti károk elmaradásában a kutatá
sok és ezáltal a védelem megerősödésében.
A Mecsek egyik legváltozatosabb geológiai felépítésű hegységünk. A Ke
leti- és Közép-Mecsektől morfológiailag elkülönülő Nyugati-Mecsek leg
magasabb pontja a Jakab-hegy (592 m). A felszínen található legidősebb 
képződmény a felső perm korú vörös homokkő, melyre durva konglo
merátum rétegek, majd a triász időszakban az ún. Jakab-hegyi vörös ho
mokkő települt. E két utóbbi kőzet erózióval szembeni eltérő ellenállásá
nak köszönhetően alakultak ki a Jakab-hegy déli oldalán a népmondával 
is körülírt Babás szerkövek. A már említett ércbányászat a homokkőben 
található urán hasznosítása érdekében indult meg az 1950-es években. 
A Mecsek nyugati területeire jellemző másik kőzettípus a triász-anizu- 
szi mészkő. E mészkőtípus hajlamos a karsztosodásra, így nagy számú 
felszíni és felszín alatti karsztforma: víznyelő, dolina, barlang és forrás 
tarkítja e rendkívül értékes karsztvidéket. A felszíni karsztformákat leg
könnyebben a Melegmány-völgyben tanulmányozhatjuk, ahol, ha nincs 
szárazság, a Melegmányi-vízesés 6-8 méter magas mésztufapadjain alá
hulló zuhatagot is megcsodálhatjuk. A homokköves területen az urán
bányászat hatására nagymértékben csökkent talajvíz szintje és nagy
számú forrás és kút apadt el, míg a homokkőtől vastag vízzáró réteggel 
elhatárolt mészkőterületen nem jelentkeztek e káros következmények. 
A karsztvidéken jelentős méretű víznyelőkkel találkozhatunk, melyek 
komoly, több tízezer liter/perces kapacitással is működhetnek. E víznye
lőkkel összefüggésben a karszt nagy, patakos barlangokat rejt magában, 
melyek közül több fokozott védelmet élvez (Abaligeti, Mészégető, Vízfő, 
Kőlyuk). A változatos geológiai felépítés nagyszámú talajtípus kialaku
lását eredményezte, de a terület hegyvidéki jellegéből adódóan főként 

89



erdőtalajok alakultak ki. Közülük is legnagyobb kiterjedésben agyag- 
bemosódásos barna erdőtalajok és rendzinák, a déli kitettségű, meredek 
oldalakon sziklás, köves váztalajok borítják a felszínt. A. homokköves 
területeken savanyú, sekély termőrétegű, gyenge termőképességű, nem 
podzolos barna erdőtalajok nyújtanak nem éppen optimális feltételeket 
a megtelepülő növényzetnek.

Hegytetőktől a szurdokokig

M
ivel a terület legnagyobb részét erdő borítja, legtöbbször er
dőtársulásokkal találkozhatunk. A vörös homokkő málladé- 
kából kialakult savanyú talajokon mészkerülő erdők élnek. A 
cserkúti kőbányától északra elterülő mecseki rekettyés tölgyes (Genisto 

pilosae-Quercetum polycarpae) a Mecsek egyik legritkább növénytár
sulása, a társulások Vörös Könyve fokozott védelemre javasolja. Rend
kívül fontos feladat a kőbánya terjeszkedésének és ezáltal a társulás 
eltűnésének megakadályozása. Mecseki mészkerülő tölgyesek (Luzulo 
forsteri- Qurcetum) kapaszkodnak a Jakab-hegy déli lejtőin, de csak 
a hegylábi, vastagabb termőrétegű területeken érik el a 15-20 méteres 
magasságot. A Cserkút és Kővágószőlős környéki bokorerdő foltok közti 
száraz gyepekben kora tavasszal az epergyöngyike (Muscari botryoides) 
és a fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis spp. nigricans) fejei kandikál
nak az arra járó felé. E savanyú talajon fejlődő társulásokhoz kötődik 
egy-egy botanikai érdekesség is. Az Éger-tetőn körülbelül harminc év
vel ezelőtt felépített gyermektábor munkálatai nyomán visszamaradt 
anyagnyerő gödörben a vízzáró réteg miatt kis tavacska keletkezett. A 
tornateremnyi kis vizecske partján a közelmúltban előkerült az egyik tő
zegmoha (Sphagnum sp.) faj példányainak kis telepe, mutatva az emberi 
beavatkozás sokszor kiismerhetetlen következményeit. Hasonlóan keve
sen számítottak arra, hogy a dombok száraz élőhelyei között megbúvó, 
forráslápszerű biotópokban szintén tőzegmohatelepek élnek.
Az északi, hűvösebb oldalakon mecseki mészkerülő bükkösök (Sorbo tor- 
minalis-Fagetum) bújnak meg a völgyekben. Közülük a Páprágy-völgyben 
található állomány a legérdekesebb, ugyanis itt él a Dél-Dunántúl egyetlen 
vörös áfonya (Vaccinium vitis-idea) populációja. A fehérlő vánkosmoha 
(Leucobryum glaucum) szinte egybefüggő szőnyegéből alig emelkednek 
ki az áfonyák rossz környezeti feltételek miatt sínylődő tövei.
A savanyú homokkő és a bázikus mészkő határa a Szuadó-völgyön húzódik 
keresztül. A határtól északra mészkedvelő erdők borítják a Mecsek lankáit.
A hűvösebb, nedvesebb, északi kitettségű területeken fenséges bükkösök 
és madárcseresznyékkel tarkított gyertyános-tölgyesek díszlenek. Lomb- 
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fakadás előtt gyorsan elnyíló virágszőnyeg borítja a víznyelőkkel, doli
nákkal tarkított karsztfelszínt. A medvehagyma (Allium ursinum) zöld 
tengerének záródásáig tartó rövid idő alatt bontja ki szirmait a májvirág 
(Hepatica nobilis), a szártalan kankalin (Primula vulgaris), a Duna-völgyi 
csillagvirág (Scilla vindoboensis), a tarka lednek (Lathyrus venetus) és 
az illatos hunyor (Helleborus odorus) is. Később virágoznak az ámyék- 
tűrőbb fajok: fehér madársisak (Cephalanthera damasonium), kislevelű 
nőszőfű (Epipactis microphylla), piros madársisak (C. rubra), békakonty 
(Listera ovata). Nyár közepére egyenesednek ki a további nőszőfű-fajok 
hajtáscsúcsai, és rövid idő múlva virágzásuk is megkezdődik. Ilyenkor 
már könnyebben észrevehetjük a széles levelű nőszőfű (E. helleborine), a 
bíboribolya nőszőfű (E. purpurata) és az önmegporzó csőrős nőszőfű (E. 
leptochila) töveit. E társulásokban is jellemző a hazánk délnyugati terü
letein előforduló lónyelvű csodabogyó (Ruscus hypoglossum). Érdekes
ség még a bükkösök alján a szélben fehéren hullámzó virágú tündérfürt 
(Aruncus dioicus), a kilúgozódott partfalakban kúszó indáit terjesztő 
kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum), a Mecsekből először előkerült, 
fokozottan védett méhbangó (Ophrys apifera) és a hazánkban csak ebben 
a hegységben előforduló havasi tisztesfű (Stachys alpina).
Növénytanilag talán a Mecsek legértékesebb része a Misina-Tubes hegy
vonulat és környéke. A mecseki mészkedvelő olasz tölgyesek (Tamo- 
Quercetum virgilianae), mecseki karsztbokorerdők (Inulo spiraefoliae- 
Quercetum pubescentis) tisztásain mecseki sziklafüves lejtők (Serratulo 
radiatae-Brometum pannonici) bújnak meg mozaikszerűen. A nyílt szik
lafelszíneken pikkelypáfrány társulás (Ceterachetum officinarum) alakul 
ki, míg a Flóra-pihenő közelében a sávszerű dolomit alapkőzeten nyílt 
mecseki dolomitsziklagyep (Artemissi saxatilis-Festucetum dalmaticae) 
díszük. Ezeken a területeken a teljes vegetációs időszak kínál szebbnél 
szebb növényeket, ritka vadvirágokat megcsodálásra. A kis tisztásokon 
a fokozottan védett szarvasbangó (Ophrys bicomis), valamint a szintén 
ilyen védelmi státusú bíbor sallangvirág (Himantoglossum hircinum) 
a legféltettebb kincs. Kora tavasszal itt bontja pihés szirmait a leánykö
körcsin (Pulsatilla grandis) és a legkorábban nyíló orchideaféle, a sápadt 
kosbor (Orchis pallens) is. Néhol hegyi árvalányhaj (Stipa pennata) haj
ladoz a szélben. A déli oldalakon könnyen felmelegedő és felszálló levegő 
keltette légmozgás nemcsak az árvalányhajakat lengeti, hanem kedvező 
légáramlatokat biztosít a paplanernyősöknek, akik sajnos taposásukkal, 
fakivágással érzékeny károkat okoznak ezeken az értékes területeken.
A bokorerdők árnyékosabb termőhelye is számos ritkaságot rejt. Jobbára 
csak a Mecsekben és a Villányi-hegységben él a kis majmocskára emlékez
tető mézajkú majomkosbor (Orchis simia). Mindkét hegységben előkerült 
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már a faj bíboros kosborral (Orchis purpurea) alkotott hibridje. A girbe
gurba molyhos tölgyek (Quercus pubescens) és virágos kőrisek (Fraxinus 
omus) között a szubmediterrán borzas szulák (Convolvulus-cantabrica) és 
a pirítógyökér (Tamus communis) növeszti indáit. Az orchideaféléket kép
viseli még a gérbics (Limodorum abortivum) és a vitézvirág (Anacamptis 
pyramidalis) is. Találkozhatunk a baranyai peremizs (Inula spiraeifolia) 
sárga csokraival, a nagyezerjófű (Dictamnus albus) bőrviszketést okozó 
példányaival, diszkréten bújik meg levelei tövében a pázsitos nőszirom 
(Iris graminea) gyönyörű kék virága, míg rokona, a tarka nőszirom (Iris 
variegata) sárga szirmokat nevel. A cserjeszintben szintén egy szubme
diterrán érdekesség, a jerikói lonc (Lonicera caprifolium) telepedett meg. 
A nyílt sziklákon a pikkelypáfrány (Ceterach officinarum) csukja össze 
leveleit a nagy szárazságban, a falakon a kertekből is ismert kövirózsák 
védett változata, a sárga kövirózsa (Jovibarba hirta) és a mecseki varjúháj 
(Sedum neglectum ssp. Sopianae) kapaszkodik a falakon. A dolomit fol
tokon a védett dalmát csenkesz (Festuca dalmatica) a gyepalkotó, amiből 
az ezüstös útifű (Plantago argentea) virágzó fejecskéi emelkednek ki. Két 
igen ritka növénytársulás is a hegygerinchez, nevezetesen a Dömörka- 
pu-Misina-Tubes vonulathoz kötődik. Mindkét társulást a közelmúltban 
írták le a kutatók és közös jellemzőjük még rendkívüli sérülékenységük. 
Mivel a Tubesen folyó építkezések megsértették ottani állományát, a déli 
gyöngyvessző cserjést (Helleboro odori-Spiraeetum mediae) teljes pom
pában már csak a Misina alatti gerincen találhatjuk. A társulás névadó 
faja a védett sziklai gyöngy vessző (Spiraea média). Rendkívül érdekes a 
felépítése a másik társulásnak, a mecseki sisakvirágos tetőerdőnek (Aco- 
nito anthorae-Fraxinetum omi). Lombkorona- és cserjeszintjét a déli old
alak melegkedvelő fajai építik fel, míg a gyepszint alkotói nagy részben 
az északi oldal bükkös elemeiből kerülnek ki. Legfigyelemreméltóbb 
növényfaja a mecseki csillagvirág (Scilla vindobonensis ssp. borhidiana), 
amely a Duna-völgyi csillagvirág (S. vindobonensis) egy ritka alfaja.
Mediterrán hangulatot árasztanak a kevésbé meredek, délies lejtőkön, 
valamint tetőkön tenyésző, fajgazdag száraz, melegkedvelő tölgyesek, a 
mecseki cseres-tölgyesek (Potentillo micranthae-Quercetum dalecham- 
pii). Jellemző délies flóraelemük a szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus), 
a magyar és a keleti zergevirág (Doronicum hungaricum, D. orientale). 
A Kantavár közelében e két utóbbi fajnak a világon egyedülálló módon 
él egy kis populációja. A neves pécsi botanikus, Horvát Adolf Olivér 
által felfedezett pécsi zergevirág (D. x Sopianae) e rendkívül sérülékeny 
állományának megőrzése rendkívül fontos feladat. Némelyik évben 
fe-lejthetetlen élményt kínált a cseres-tölgyesekben hihetetlen tömeg
ben virágzó kardos madársisakok (Cephalanthera longifolia) látványa. 
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Az erdészek elmondása szerint sajnos a kirándulók gyöngyvirágnak 
gondolva nemegyszer csokorba szedték töveit. Ugyanúgy váratlan fel
fedezés volt egy száraz tölgyesben egykor létesített fúrótorony talpának 
helyén előkerült hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata) is.
A Mecsek legvadregényesebb vidékei kétségkívül a szurdokerdők. Me
redek völgyoldalak között, mély völgyek alján jönnek létre. A hűvös, 
párás mikroklíma, a szivárgó vizek és az oldalakról lehordott, szerves 
anyagban gazdag talaj miatt sajátos, sok védett növénnyel tarkított flóra 
alakul ki bennük. Az egyik legjellegzetesebb mecseki szurdokerdőt az 
Orfű feletti Szuadó-völgyben találjuk. A Sárkány-szakadék nevű terület
részen a csapadéktól függően egy 8-10 méter magas időszakos vízesést 
is megcsodálhatunk. A középhegységi szurdokerdőtől szubmediterrán 
növényei miatt eltérő, ún. mecseki szurdokerdőben (Scutellario altissi- 
mae-Aceretum) szinte a rá jellemző összes flóraelemet könnyen meg
találhatjuk. Lombkoronaszintjében együtt él a bükk (Fagus sylvatica), a 
magas kőris (Fraxinus excelsior), a hegyi és korai juhar (Acer pseudop- 
latanus, A. platanoides) és ritkábban a hegyi szil (Ulmus glabra) is. A 
nitrogénban dús talajon nagy termetű növényekben gyönyörködhetünk. 
A sort az erdei holdviola (Lunaria rediviva) nyitja, majd a turbánliliom 
(Lilium martagon) és a farkasölő sisakvirág (Aconitum vulparia) tövei 
nyújtózkodnak a gyengén beszűrődő napfény irányába. A nedves sziklá
kon gímpáfrány (Asplenium scolopendrium) hosszú nyelvei bókolnak, 
mellettük díszes- és karéjos vesepáfrányok (Polystichum setiferum, P. 
aculeatum) tenyésznek a meszes alapkőzetű talajon. A társulás név
adó faja, a magas csukóka (Scutellaria altissima) mellett a már említett 
meghatározó délies fajokat is felkutathatjuk. Az apróbb termetű kispár- 
lófüvet (Aremonia agrimonioides) és az olasz mügét (Asperula taurina) 
nehezebb észrevenni, de a lónyelvű csodabogyót (Ruscus hypoglossum) 
és a bársonyos görvélyfüvet (Scrohularia scpolii) biztosan megtaláljuk. 
Az előző társuláshoz szorosan kapcsolódnak a sziklaerdők területei, 
mivel általában a mély szurdokvölgyeket határoló hegyoldalak feletti 
tetőkön, gerinceken ilyen erdőtársulások alakulnak ki. A meredek lej
tőszög miatt legtöbbször az erózió hatására kőgörgeteges a felszín. A 
sekély, könnyen kiszáradó talaj meghatározza a betelepülő növényeket. 
Az ezüsthársas törmeléklejtő-erdők (Tilio tomentosae-Fraxinetum orni) 
jellegzetes fásszárú fajai az ezüsthárs (Tilia tomentosa), a virágos kőris 
(Fraxinus ornus), a bükk (Fagus sylvatica) és a tölgy (Quercus sp.) fajok. 
A lágyszárú növények közül a farkasölő sisakvirág (Aconitum vulparia), 
a Waldstein-pimpó (Waldsteinia geoides), a szúrós csodabogyó (Ruscus 
aculeatus), a sápadt kosbor (Orchis pallens) és a kétlevelű sarkvirág 
(Platanthera bifolia) birkózik meg a mostohább körülményekkel. A kilú
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gozott sziklapárkányokon pedig együtt díszük az édesgyökerű páfrány 
(Polypodium vulgare), az aranyos fodorka (Asplénium trichomanes) és 
a ritka fekete fodorka (Asplenium adiantum-nigrum).
A Nyugat-Mecsek karsztosodott területeire jellemzőek a magasabb tér
színeken gyors, majd a hegylábaknál egyre lassuló folyású hegyi pata
kok. Itt találkozhatunk a patakmenti magaskórós (Angelico-Cirsietum) 
nevű növény társulással, melynek fő alkotója a közönséges acsalapu 
(Petarsitus hibridus). A hatalmas lapulevelek közti nyíltabb területe
ken néhol a védett téli zsúrló (Equisetum hyemale) sajátos állományai 
rejtőzködnek, a közelmúltban pedig a Petnyáki-völgyből egy pár töves 
szibériai nőszirom (Iris sibirica) állomány is felfedezésre került. Sajnos 
a turistaúthoz való közelsége miatt sokáig nem találkozhatunk virágzó 
példányokkal. Az állandó vízhozamú patakjait általában ligeterdők kí
sérik. Ezek nem mindig égerligetek, hanem előfordul, hogy a környező 
társulások fafajai alkotják a növényzetet a jellegzetes, meanderező pata
kok két oldalán. A völgyek lábánál a kanyargó patak lerakja hordalékát, 
szervesanyag utánpótlást biztosítva az ott megtelepedő növényeknek. E 
tápanyagban dús termőhelyeket kedvelik a Mecsek ritka, önmegporzó 
nőszőfű fajai. ANorden nőszőfű (Epipactis nordeniorum) egy leszakadt, 
kilúgzodott patakpartról, a közelmúltban magyar kutatók által leírt Tal- 
lós nőszőfű (E. tallosii) pedig egy teljesen bolygatott területről, a Pécsi-tó 
partjáról is előkerült. Az Árpád-kori mánfai templom közelében szintén 
ilyen patakmenti fűzliget az élőhelye az egyetlen mecseki tavaszi tőzike 
(Leucojum vernum) populációnak.
A kiterjedt erdőségek mellett azonban nem csak fás társulásokkal talál
kozhatunk. Az erdőirtások után kialakított kaszálók, legelők mára igen 
értékes területekké váltak. A száraz és üde gyepterületek rendkívüli 
botanikai és zoológiai értékeket rejtenek. Napjainkban sokszor éppen az 
efféle másodlagos élőhelyek megmentése jelent nagy problémát.
Abaliget és Hetvehely környékén a lassan beerdősülő legelők még sza
bad tisztásain tavasszal csodálatos orchideafajok több százas állományai 
ejtik ámulatba a figyelmes szemlélődőt. A sokszor fél méter magasra is 
megnövő bíboros kosborokat (Orchis purpurea) a változatos színezetű 
tarka kosborok (O. tridentata) követik, majd a fokozottan védett, rend
kívül nehezen észrevehető méhbangó (Ophrys apifera) bontja ki jelleg
zetes mézajkát, végül nyár végén, ősz elején a szintén apró termetű őszi 
füzértekercs (Spiranthes spirális) felfedezése teszi próbára a kutatókat, 
kirándulókat. Á kosborfélék mellett tavaszi hérics (Ádonis vernalis ) és a 
Szent László tárnics (Gentiana cruciata) növeli e vidék változatosságát.
A szélesebb völgyek alján mocsárrétekkel, magas sásosokkal találkozha
tunk, de ezeknek főként zoológiai értékük jelentős.
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A FÖLD MÉLYÉTŐL A SZIKLAPÁRKÁNYOKIG

rengeteg barlang és üreg rendkívül jó lehetőséget biztosít a bar
langi denevéreknek a megtelepedéshez. Az Abaligeten rendsze-
 resen megrendezett denevérkutató táborok pontos képet adtak 

az előforduló fajokról. Szaporodási időszakban legnagyobb számban a 
vízi denevérek népesítik be a környéket. Nyolc fokozottan védett dene
vérfajunk közül: a nagyfülű (Myotis bechsteini), a pisze (Barbastella bar- 
bastellus), és a tavi denevér (Myotis dasycneme) is képviselteti magát 
Az Abaligeti-barlang biztosít pihenő- és telelőhelyet a Mecsek egyetlen 
nagy patkós denevér (Rhinolophus ferrumequinum) kolóniájának.
Az Abaligeti-barlang és a Vízfő-barlang karsztvizével táplált két mes
terséges tórendszer a szaporodóhelye a környék erdeiben telelő barna 
varangyoknak (Bufo bufo), barna ásóbékáknak (Pelobates fuscus), er
dei békáknak (Rana dalmatina). A tavakat körülvevő közutak jelentette 
veszély kiküszöbölésére az MME Baranyai Csoportja a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság Mecsek Tájegységének segítségével az orfűi 
és a sikondai tavaknál rendszeres békamentő táborokat szervez. Éven
te több ezer béka menekül meg az autókerekektől a lelkes természetvé
dők segítségével.
A hűvös bükkösök odvas fáiban fekete harkály (Dryocopus martius) 
és kék galamb (Columba oenas) költ, egy-egy elszáradt, patakos-szur- 
dokvölgyi facsonkról pedig a ritka kis légykapó (Ficedula parva) éne
két hallhatjuk. Az egész évben bő vízhozamú patakok köveiről hegyi 
billegető (Motacilla cinerea) hullámzik tova és néhol jégmadár (Alcedo 
atthis) bukik zsákmány reményében a víz alá. A tiszta hegyi patakok 
forrás- és vízesésközeli részeihez kötődik a Mecsek egy endemikus, fo
kozottan védett rovarfaja, a mecseki őszitegzes (Chaetopteryx schnmidi 
mecsekensis). Apró állományait a vízszennyezés és a rendkívüli módon 
feldúsult vaddisznóállomány veszélyezteti a legjobban. Az országban 
eddig csak Zobákpuszta mellől és a Melegmányi-völgyből került elő a 
meghökkentően nagyméretű, szintén a patakokhoz kötődő sárgasávos 
hegyi szitakötő (Cordulegaster boltonii).
A korhadó tölgyfák gyökereiben orrszarvú bogár (Oryctes nasicornis) 
lárvája fejlődik, a fakitermelések sarangjain pedig a csodaszép havasi 
cincérekkel (Rosalina alpina) találkozhatunk. Az erdei utak pocsolyáiba 
sárgahasú unkák (Bombina variegata) rakják le kora tavasszal petéiket, 
az erdőszéleket kísérő bokrosokban erdei sikló (Elaphe longissima) ku
tat zsákmány után, a meleg tölgyeseket pedig, mediterrán hangulatot 
árasztva az óriás-énekes-(Tibicina haematodes) és a mannakabócák (Ci- 
cada orni) monoton pirregése tölti be.
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A tisztások mozaikjával tarkított, déli, száraz, köves oldalakat járva a 
búbos banka (Upupa epops) furcsa „uppogása" közben megtermett 
zöld gyíkok (Lacerta viridis) menekülnek lépteink zajára; de ha óvato
san közlekedünk, a ritkább rézsikló (Coronella austriaca) napozását is 
megfigyelhetjük, a száraz fűben pedig a gladiátor kinézetű fűrészlábú 
szöcskét (Saga pedo) és a szintén harcias imádkozó sáskát (Mantis religi- 
osa) is megpillanthatunk.
A zárt erdőkön kívül is érdekes, ritka állatfajokkal találkozhatunk. Az 
útbevágások leszakadt partfalaiban gyurgyalagok (Merops apiaster) 
költenek. A Bükkösdi-völgy nedves rétjein az európai Vörös Könyves, 
fokozottan védett haris (Crex crex) mással összetéveszthetetlen hangja 
nyújt élményt az éjszakai megfigyeléshez. A Nyugati-Mecsek az egyik 
legjelentősebb magyarországi élőhelye az endemikus magyar tarszának 
(Isophya costata). A száraz, félszáraz és üde gyepek dúsabb növényzetű 
részein találkozhatunk e rendkívül ritka, fokozottan védett szöcskefajjal.

Ember a tájban

A
 szinte egyöntetű erdővel való borítottság meghatározza az ember 
alapvető kapcsolatát a tájjal a Nyugat-Mecsekben. Az erdőgazdál
kodás elsődlegessége mára egyértelművé vált, amikor az utolsó 
mélyművelésű bánya bezárásával és a Karolina-külfejtés közeli bezárásá

val a nyugat-mecseki bányászat már csak a nem kevésbé környezetrom
boló kőbányászatra (Cserkút, Bükkösd) szorítkozik. A szintén az erdőhöz 
kapcsolódó vadgazdálkodás mellett a helyi vízigényeket a karsztvízből 
kielégítő (Tettye, Vízfő, Kőlyuk) vízgazdálkodás érdemel említést.
Számos példa bizonyítja, hogy az ember kétségtelen káros terjeszkedé
se, az élővilág rombolása ellenére egyes növény- és állatfajok éppen az 
ember közvetlen közelében, lakókörnyezetében találják meg életfeltéte
leiket. így van ez a Mecsekben is. A falvakat kísérő öreg gyümölcsösök, 
szőlők nyújtanak eszményi élőhelyet az éjszakákat átfüttyögő fülesku- 
viknak (Ötus scops), a Tettye öreg kertjeiben némelyik évben pedig ker
tisármány (Emberiza hortulana) hallatja egyszerű énekét. De még a kis 
hegyi falvakba is bemerészkednek értékes, fokozottan védett állatfajok. A 
villanyoszlopokon költő fehér gólyával (Cicconia cicconia) már minden
ki találkozott, de a templomtornyok rejtekébe húzódó gyöngybaglyot 
(Tyto alba) és a különböző denevérfajok /pl. nagy patkósorrú denevér 
(Rhinolophus ferrumequinum)/ nyári szülőkolóniáit már kevesebben 
pillantották meg. Külön érdekesség, hogy a DDNPI központi épületének 
erkélyén piheni ki az éjszakai vadászat fáradalmait a ritka csonkafülű 
denevérek (Myotis emarginatus) egy kisebb állománya.
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Az ember által létesített mesterséges halastavak sajnos rendszerint ér
tékes gyepterületeket, vizes élőhelyeket pusztítanak el. Hosszú évek 
múltán azonban a környék élővilága birtokába veszi a tavakat, sokszor 
kedvező életfeltételeket találva ott. Az orfűi tórendszer mesterségesen 
feldúsított halállományát a kapitális harcsák (Silurus glanis) mellett te
lente a fokozottan védett vidrák (Lutra lutra) is dézsmálják.
Ugyancsak az ember keze nyomát őrzik a homok-, agyag- és kőbányák. Előbbi
ekben a színpompás gyurgyalagok (Merops apiaster), a kőbányák védett szikla
szirtjein pedig a mind jobban szaporodó hollók (Corvus corax) költenek.
Az ember jelenlétére utalnak a tájban a különböző tanösvények, tájé
koztató táblák is. Ezekkel azonban a Nemzeti Park Igazgatóságnak az a 
célja, hogy a természetben járókat mind jobban megismertesse az adott 
terület természeti értékeivel és felhívja figyelmüket azok megóvására. A 
Nyugat-Mecsekben több ilyen létesítmény is megtalálható.
A legrégebbi a Jakab-hegy geológiai és kultúrtörténeti értékeit bemutató 
tanösvény. Az 1998-ban felújított, geológiai és így már kultúrtörténeti 
értékeket is bemutató 11 táblás tanösvény megismertet a terület föld
történetével, kialakult érdekes földtani formakincseivel, valamint az 
ősidőktől a hegyet lakhelyéül választó ember évezredes emlékeivel. 
Szintén a Mecsek nyugati részén található Abaligeti Tanösvény a Duna- 
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által üzemeltetett cseppkőbarlang 
környékének változatos élővilágát, természeti folyamatait, a külön
böző gazdálkodási módok természetre gyakorolt hatását mutatja be. A 
sajátos rendszerű, a barlang pénztárában jelképes összegért megvásá
rolható füzet segítségével, egy denevér-emblémát követve bejárható tan
ösvényen több nehézségi fokozatú túra (kis- kb. 2 km, közepes- kb. 4 
km, nagy- kb. 6 km) közül választhatunk. A kijelölt útvonalon egy-egy 
- fára festett számmal jelzett - állomáshoz érve a füzetből elolvasható az 
adott helyszínen közölni kívánt mondanivaló, de az állomások között 
jellemző növény és állatvilágot is igyekszik a kis kiadvány bemutatni. A 
DDNPI központját is magába foglaló Pintér-kertben szintén egy füzetes 
tanösvény segít megismerni a Tettye természeti értékeit, folyamatait. Ezt 
a tanösvényt feladatsorok megoldásával egybekötve az Oktatási Köz
pontot meglátogatók tudják használni.
A Nyugat-Mecsek legújabb tanösvénye az orfűi Vízfő-forrás barlangja kör
nyékén készült el. A négy táblából álló tanösvény a vízimalom működését, 
a barlangot, a barlangi ivóvíz-hasznosítás problémáit, valamint a forrás, a 
gyepterület és az égerláp élővilágát ismerteti meg a kirándulókkal.
Az Igazgatóság több tájékoztató táblát helyezett ki a Melegmány-völgy- 
ben, az orfűi Sárkány-kút közelében, a Jakab-hegyen, Tubesen, Misinán 
és az Éger-völgyben.
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Védelem: jelen és jövő

A
Nyugat-Mecsekben jelenleg négy országos jelentőségű védett 
terület található. Az 1941-ben védetté nyilvánított Abaligeti-bar- 
lang felszíne Természetvédelmi Terület mindössze egyhektáros, 
bejárat alatti területével nemigazán szolgálja a barlang bemosódó szeny- 

nyeződésektől való védelmét. A Jakab-hegy Természetvédelmi Terület 
főként geológiai és kultúrtörténeti értékek védelme érdekében jött létre. 
A Nyugat-Mecsek talán legszebb völgyeit magában foglaló Melegmány- 
völgy Természetvédelmi Terület elsősorban geológiai értékei miatt élvez 
védettséget. Kiválóan tanulmányozhatók a karsztjelenségek: üregrend
szerek, barlangok, víznyelők, töbrök és dolinák keletkeztek a triász kori 
mészkőben. Leglátványosabbak azonban a felszíni karsztjelenségek: a 
patakok medrében képződött mésztufalépcsők, gátak, amelyek közül a 
legnagyobb a mintegy 6-8 méteres Melegmányi-vízesés. Végül Pécsett, 
a Tettyén található 3 ha-os Pintér-kert Természetvédelmi Terület zárja az 
országos jelentőségű védett területek sorát. A Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság központi épületét is magában foglaló arborétum a téli időszak 
kivételével látogatható, rendkívül érdekes hangulatú, gyűjteményes kert. 
A több mint kétszázhektáros területével Baranya megye legnagyobb 
helyi jelentőségű védett területe a Misina-Tubes gerinc déli oldalát és 
az Éger-völgy környékét foglalja magában. A már bemutatott, rendkívül 
értékes terület Pécs város legkedveltebb kirándulóhelye, így igen erős 
terhelést kell elviselnie.
A közeljövőben országos jelentőségű védettséget fognak élvezni az erdőre
zervátum hálózatba tartozó, ún. őserdők. A Nyugat-Mecsek területén egy 
ilyen található, a Kőszegi-forrás környékén. A gyönyörű, sziklakibúvások
kal tarkított állomány magterületét az erdőgazdaság kivonta a termelés
ből, semmilyen erdészeti munkát nem végezve, a természetes folyamatok 
tanulmányozhatók benne. A védőterületként működő pufferzónában 
pedig csak természetközeli erdészeti módszerekkel lehet gazdálkodni.
Az európai uniós csatlakozás küszöbén természetesen elkészültek a Na- 
tura 2000-es területek lehatárolásai, amelybe a Nyugat-Mecsek területe 
szinte teljes egészében belekerült.
A bemutatott értékek nyilvánvalóvá teszik a hivatásos és amatőr termé
szetvédők, kutatók mind sürgetőbb feladatát, mégpedig a karsztvidék és 
környékének mielőbbi teljes védetté nyilvánítását, az egységes Mecseki 
Tájvédelmi Körzet létrehozását.
„A középhegységek minden szépségével és bájával megáldott, termé
szeti kincsekben bővelkedő Mecsek hegységről óhajtottunk egynéhány 
szerény vonással hű képet adni, áttekinthető összefoglalásban tájékoz
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tatást nyújtani azoknak, akik itt-tartózkodásuk alatt Mecsekünket kíván
ják megismerni. Kalauzunkat a Mecsek turistáinak és a Pécsett pihenést, 
üdülést kereső kedves vendégeinknek ajánljuk."
Több mint hatvan évvel ezelőtt, 1939-ben jelentek meg ezek a sorok a 
Pécs Szabad Királyi Város Idegenforgalmi Irodája által kiadott, „A Me
csek részletes kalauza" című kiadványában.
Ma, 2003-ban sem kívánhatunk ennél többet!
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A MELEGMÁNY-VÖLGY TERMÉSZETVÉDELMI 
TERÜLETEN ÉS KÖZVETLEN KÖRNYÉKÉN 

MEGFIGYELT VÉDETT NÖVÉNYFAJOK

NAGY GÁBOR
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs

FÓLIA COMLOENSIS 7. számában jelent meg Tóth István Zsolt,
természetvédelmi őr dolgozata a Kelet-Mecsek Tájvédelmi

L V Körzet védett növényeiről. Ezen munka adta az ötletet, hogy a 
Melegmány-völgy Természetvédelmi Terület hasonló tematikájú vizsgá
latát elvégezzem. A saját megfigyelések mellett irodalmi adatok is szere
pelnek a listán, melyeket természetesen a terepen is ellenőriztünk.
Konkrétan a védett területtel foglalkozó botanikai jellegű mű eddig 
nem született, RIPSZÁM (1995) diplomamunkája inkább erdészeti 
vonatkozású. Florisztikai adatokra HORVÁT (1942,1958,1976), KEVEY 
(1988,1997) és NAGY (1998,1998) dolgozataiban bukkantam.
A 719 ha-os természetvédelmi területet 1957-ben, főként geológiai érté
kei miatt nyilvánították védetté, azonban botanikai és zoológiai szem
pontból is rejt kincseket. Legelterjedtebb növénytársulásai: a mecseki 
gyertyános-tölgyes (Asperulo taurinae-Carpinetum), a mecseki bükkös 
(Helleboro odori-Fagetum) és a mecseki cseres-tölgyes (Potentillo mic- 
ranthae-Quercetum dalechampii). A szűk, mély völgyekben mecseki 
szurdokerdők (Scutellario altissimae-Aceretum), a sziklás gerinceken 
ezüst hársas törmeléklejtő-erdők (Tilio tomentosae-Fraxinetum orni) 
alakultak ki, és a Petnyáktól északra elterülő, déli kitettségű hegyolda
lon, valamint a védett terület déli határán, Keresztkunyhó közelében 
karsztbokorerdő-szerű társulás figyelhető meg.
A növényfajok felsorolását a Soó-Synopsis sorszámainak megfelelő sor
rendben teszem és külön jelzem a védett terület határán kívül, de annak 
közvetlen közelében található előfordulásokat (*).

Az ELŐFORDULÓ FAJOK ÉS LELŐHELYEIK FELSOROLÁSA

EQUISETACEAE:
Téli zsurló-Equisetum hyemale : Mánfa: Petnyák (patakparton) 
LYCOPODIACEAE:
Kapcsos korpafű-Lycopodium clavatum: Mánfa: Templom-hegy (tarra 
vágott szurdokvölgy kilúgozott peremén)
ASPLENIACEAE:
Gímpáfrány-Phyllitis scolopendrium: Vízmosásokban, szurdokvölgyek
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ben viszonylag elterjedt (pl. Mánfai-Kőlyuk bg.)
Fekete fodorka-Asplenium adiantum-nigrum: Mánia: Kecske-hát * (a 
gerinc északi letörésében), Kőlyuk (a barlang sziklafalán)
ASPIDIACEAE:
Szálkás pajzsika-Dryopteris carthusiana: Mánfa: Kecske-hát * (a gerinc 
északi letörésében)
Karéjos vesepáfrány-Polystichum aculeatum: Vízmosásokban, szurdok
völgyekben szórványos
Díszes vesepáfrány-Polysticim setiferum: Vízmosásokban, szurdokvöl
gyekben szórványos
HELLEBORACEAE:
Méregölő sisakvirág-Aconitum anthora: Pécs: Keresztkunyhó (rend
kívül nyílt, karsztbokorerdő-szerű állomány alatt)
Farkasölő sisakvirág-Aconitum vulparia: Szurdokvölgyekben, sziklaer
dőkben, bükkösökben elterjedt
RANUNCULACEAE:
Májvirág-Hepatica nobilis: Általánosan elterjedt
ROSACEAE:
Kispárlófű-Aremonia agrimonioides: Pécs: Melegmány (KEVEY 1998 
adata, nem sikerült megtalálnom)
Tündérfürt-Aruncus dioicus: Mánfa: Kőlyuk (a gyaloghíd közelében) 
UMBELLIFERAE:
Aranyos baraboly-Chaerophyllum aureum: Mánfa: Petnyák (déli kitett- 
ségű, karsztbokorerdő-szerű állomány alatt)
RUBIACEAE:
Olasz müge-Asperula taurina subsp. leucanthera: Pécs: Kánya-forrás 
(gyertyános-tölgyesben)
CONVOLVULACEAE
Borzas szulák-Convolvulus cantabrica: Pécs: Keresztkunyhó (rendkívül 
nyílt, karsztbokorerdő-szerű állomány alatt)
LAMIACEAE:
Havasi tisztesfű-Stachys alpina: Mánfa: Kőlyuk, Zsidó-völgy; Pécs: Fe- 
hér-kút *, Melegmány-völgy, Mélyvölgy, Páfrányos
SCROPHULARIACEAE:
Bársonyos görvélyfű-Scrophularia scopolii: Mánfa: Kőlyuk * (pár méter
rel a TT-n kívül, Hosszúcsernél, a patakparton), Pécs: Páfrányos, Tripam- 
mer-fa (öreg tölgyes alatt)
BRASSICACEAE:
Magyar repcsény-Erysimum odoratum: Pécs: Keresztkunyhó (rendkívül 
nyílt, karsztbokorerdő-szerű állomány alatt)
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ASTERACEAE:
Örménygyökér-Inula helenium: Mánfa: Templom-rét * (fűzliget menti 
magaskórósban); Pécs: Árpádtető * (az Öreg-országútnál) "
Magyar zergevirág-Doronicum hungaricum: Pécs: Keresztkunyhó 
(rendkívül nyílt, karsztbokorerdő-szerű állomány alatt)
Keleti zergevirág-Doronicum orientale: Pécs: Keresztkunyhó (gyertyá
nos-tölgyesben), Mélyvölgy és a Melegmány közti gerincen, cseresben 
CARYOPHYLLACEAE:
Piros mécsvirág-Melandrium sylvestre: főként bükkösök alján, szurdok- 
és sziklaerdőkben elterjedt
Bársonyos kakukkszegfű-Lychnis coronaria: Pécs: Keresztkunyhó (rend
kívül nyílt, karsztbokorerdő-szerű állomány alatt)
PRIMULACEAE:
Szártalan kankalin-Primula vulgáris: elterjedt
LILIACEAE:
Turbánliliom-Lilium martagon: Szurdokerdőkben, sziklaerdőkben, bük
kösökben elterjedt
RUSCACEAE:
Lónyelvű csodabogyó-Ruscus hypoglossum: kevésbé elterjedt, mint a 
szúrós csodabogyó, de a védett terület közelében, a Körtvélyesi-forrás 
völgyében található óriási szúrós csodabogyó állományban szórványos) 
Szúrós csodabogyó-Ruscus aculeatus: elterjedt, sokszor rendkívül erő
teljes állományokkal
IRIDACEAE:
Tarka nőszirom-Iris variegata: Pécs: Keresztkunyhó (rendkívül nyílt, 
karsztbokorerdő-szerű állomány alatt)
Pázsitos nőszirom-Iris graminea: Pécs: Stiglic-fogdosó (az aszfaltút és 
erdészeti utak mentén), Keresztkunyhó (rendkívül nyílt, karsztbokorer
dő-szerű állomány alatt)
Szibériai nőszirom-Iris sibirica: Mánfa: Petnyák (patakparton, két apró 
populáció)
AMARYLLIDACEAE
Tavaszi tőzike-Leucojum vernum: Mánfa: Templom-rét * (patakparton, 
fűzligetben, néhány tő)
ORCHIDACEAE:
Pirosló nőszőfű-Epipactis purpurata: Mánfa: Kecske-hát * (gyalogút mentén) 
Csőrös nőszőfű-Epipactis leptochila: Mánfa: Petnyák (egy tő patakpar
ton), Öreg országút * (több, kisebb állomány és egyedüli tövek), Bikkfa
forrás * (a forrás közelében és a patakparton is néhány tő)
Széleslevelű nőszőfű-Epipactis helleborine: Mánfa: Kecske-hát *, Öreg
országút *
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Kislevelű nőszőfű-Epipactis microphylla: Mánfa: Kecske-hát * (gyalogút 
mentén)
Tallós nőszőfű-Epipactis tallosi: Mánfa: Petnyák (egy tő patakparton), 
Bikkfa-forrás * (a forrás közelében és a patakparton is néhány tő) 
Bíboros kosbor-Orchis purpurea: Mánfa: Kecske-hát * (gyalogút mentén, 
sziklaerdő alatt)
Sápadt kosbor-Orchis pallens: Mánfa: Kőlyuk (a barlanggal szemközti 
sziklafalon, pár tő), Kecske-hát * (gyalogút mentén, két tő), Dóczy- 
malom * (út mellett, mogyorós erdőszegélyben); Pécs: Keresztkunyhó 
(rendkívül nyílt, karsztbokorerdő-szerű állomány alatt, egy, erőteljes tő), 
Farkas-árok (sziklaerdőben, kisebb állomány)
Madárfészek-Neottia nidus-avis: általánosan elterjedt
Kétlevelű sarkvirág-Platanthera bifolia: Mánfa: Kecske-hát * (gyalogút 
mellett, pár tő)
Fehér madársisak-Cephalanthera damasonium: szórványosan elterjedt 
Kardos madársisak-Cephalanthera longifolia: cseresekben szórványo
san előfordul
CYPERACEAE:
Borostás sás-Carex strigosa: Mánfa: Kőlyuk, Páfrányos (patakparton) 
DIOSCOREACEAE:
Piritógyökér-Tamus communis: a terület déli határán futó út menti erdő
szegélyekben, a két karsztbokorerdő-szerű állományban szórványosan 
elterjedt
ÖSSZEFOGLALÁS
A viszonylag kis területen előforduló 44 védett növényfaj is jelzi a terület 
kiemelkedő botanikai értékét, azonban ezen értékek nem szűnnek meg a 
védett terület határán kívül. E dolgozat is ismertette a Melegmány-völgy 
természetvédelmi területen kívül, de közvetlen közelében előforduló fa
jokat, míg 2001-ben, a Nyugat-Mecsek botanikai értékeit bemutató mun
kám az egész tájrész növénytani szempontból is szükséges védelmére 
mutatott rá. A Mecsek nyugati részének védelme azonban még ma sem 
valósult meg, pedig sajnos az idő egyre jobban sürget!

Felhasznált irodalom:

BORHIDI A. - SÁNTA A. (szerk.) (1999): Vörös Könyv Magyarország 
növénytársulásairól - Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Bp.
HORVÁT A. O. (1942): A Mecsek hegység és déli síkjának növényzete. 
- A ciszterci rend kiadása, Pécs.
HORVÁT A. O. (1958): Pótadatok a „Mecsek hegység és környékének 
flórájához" - JanusPannonius Múzeum Évkönyve 1957: 31-49.

103



HORVÁT A. O. (1976): Pótlások és kiegészítések a „Mecsek hegység és 
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mae-Aceretum (Horvát A. O. 1958) Soó et Borhidi in Soó 1962). - In.: 
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hegység és déli síkjának növényzete" ismeretéhez (1972-2000). - Folia 
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A MECSEKI PARKERDŐ 
FELÚJÍTOTT ÉS ÚJ LÉTESÍTMÉNYEI 

(2003)

NAGY JÁNOS

A
z elmúlt évek jelentős változást hoztak a Pécsi Városüzemelési 
Rt. kezelésében lévő parkerdők életében. Nagy társadalmi ösz- 
szefogással megépült Tubes-kilátó után felújításra került a tíz 
erdei turista pihenő és megszépült a kis-Tubes-kilátó is. Az égervölgyi 

esőház eredeti formájában a harmadik időszakát éli. Az új eszközökkel 
ellátott mandulási játszótér és erdei tornapálya, továbbá az új égervölgyi 
tornapálya közkedvelt területei lettek az idei látogatóknak. A Mecseket 
átszövő turistautakról, nevezetességekről esztétikusabb információs 
táblák adnak tájékoztatást. Folyamatos a cseréje és már jelentős számban 
találhatók az erdei asztal-pad garnitúrák. Kicserélésre került két bal

esetveszélyessé vált 
turistautat össze
kötő erdei fahíd.
2003 évben elké
szült a negyedik 
autós erdei pihenő 
és parkoló az állat
kertnél, ami már 
régi igényeket hiva
tott kielégíteni. 
Felavatásra került 
oktatási célt szolgá
ló két tanösvény a 
Flóra-pihenőnél és

a Misinán. Felújításra kerül
tek a tettyei lépcsők, korlát 
és támfal is.
Uj létesítménnyel is gazda

godott a Parkerdő. A tettyei 
sziklaszirten pihenő (kilátó) 
épült, ami Szatyor Győző 
alkotása. A pihenőt Balázs 
Józsefről, a parkerdő volt 
vezetőjéről Balázs-pihenőnek 
nevezték el.
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Balázs József bányászcsaládban 1928. ok
tóber 27-én született Mecsekszabolcson. 
Képesítést a Soproni Erdészeti Szakiskolán 
szerzett. 1944-től a Pécsi Székesegyházi 
Uradalom Árpádtetői Erdőgondnokságon 
erdészgyakornokként kezdett dolgozni. 
1950-ben lépett állami szolgálatba, ahol a 
Mecseki Erdészeti Rt. jogelődjeinél a Me- 
cseknyugati Állami Erdőgazdaságnál, a 
Mecseki Erdő és Fafeldolgozó Gazdaságnál 
dolgozott 21 éven keresztül. Megbízatásai: 

kerületvezető erdész a hetvehelyi üzemegységben és a pécsi üzemegység 
kozári kerületében, és 14 éven keresztül az árpádtetői erdészetben. Erdő
művelést és fahasználatot oktatott az erdészet sikondai szakmunkásképző 
iskoláján. További szakmai megbízásai voltak A Mecsek-nyugati Állami 
Erdőgazdaság megbízott igazgatója közel egy évig helyettesítés miatt a 
pécsváradi üzemegység vezetője, a pécsváradi erdészet vezetője majd a 
Mecseki Erdőgazdaság központjában gépesítési vezető.
Emberi kapcsolatai, közvetlen magatartása alapján az árpádtetői erdé
szetnél 11 évig a Szakszervezeti Bizottság titkára és ebben az időben az 
erdőgazdaság közponjában a szakszervezet norma és bérfelelőse.
MÉM Pécsi Állami Erdőrendezőség javaslatára 1974. július 1-jén a Pécs 
MJ. Város Tanács kérésére áthelyezték a Tanács Mezőgazdasági és Élel
mezési Osztályára erdészeti előadónak. Munkaköre a város tulajdoná
ban lévő mecseki, majd a malomvölgyi parkerdő kezelése, a beosztott 
erdészek és erdei alkalmazottak irányítása volt. A malomvölgyi park
erdő ez idő alatt került kialakításra.
1988 szeptemberében ment nyugdíjba. 2003. március 5-én hunyt el. 17 
éves városi szolgálata alatt igen sok maradandó ma is létező fejlesztést 
valósított meg. Elképzelései alapján épült a remeteréti pihenő és esőház, 
a sóshegyi kilátó, a malomvölgyi bagolyvári és a zsírosdombi régi kilátó. 
Égertetőn az ifjúság számára nagyon szép sportpályát és a hozzá tartozó 
pihenőházat épített. Égervölgyben, eredeti formájában újra építette a bal
esetveszélyessé vált esőházat. A Niké-szobor környékén gyermekjátszó 
közparkot és az északi részén gépkocsiparkolót alakítatott ki. A Mandu
lásban tekepályát és két esőbeállót, valamint játszóteret hozott létre. 
Balázs József életében a „MECSEK" szó meghatározó volt.
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A SOKSZÍNŰ NYUGAT-MECSEK

GERGELY TIBOR

A
Nyugat-Mecsek gyermekkorom legszebb éveit idézi fel, bármikor 
is járok a területén. Szüleimmel rengeteget kirándultunk e tájon, 
miközben ismerkedtem a természet apraja-nagyjával. Négy-öt 
évesen már cincérek, lepkék, és szitakötők után szaladgáltam, haza pedig 

virágcsokor nélkül csak ritkán tértem. Szinte második otthonomként sze
retem azóta is a természetet, melynek védelme időközben a hivatásommá 
vált. Természetvédelmi őr lettem a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgató
ságnál, s működési területem éppen a Nyugat-Mecsek lett, mely így kü
lönösképp közel áll hozzám, s örömmel járok a hegyek-völgyek között. 
Sajnos a mai rohanó világunkban egyre kevesebben érzik át, hogy a termé
szetre igenis szükségünk van; nélküle mi sem lennénk. A városlakó emberek 
többsége nincs is tisztában azzal, hogy az igazi kikapcsolódás, felüdülés 
színtere nem a modem technikától dagadó betonfalak között rejlik. Sajnos a 
hiányos nevelésből kifolyólag gyakran látni a vandalizmus nyomait. Úgy ér
zem, korunk fiataljai, de még sok felnőtt sem érez kellő tiszteletet a természet 
iránt, sőt lenézik, semmibe veszik azt. Érdeklődésük középpontjában a mo
dem technika és a pénz áll, más nemigen érdekli őket. Emiatt fordulhat elő, 
hogy a szép városunk közvetlen közelében kiemelkedő hegység változatos 
élővilágáról nem sokan tudnak. Tudják-e például, hogy orchideák nemcsak 
a trópusi őserdőkben, hanem Magyarországon is, és így a Mecseken is élnek? 
Vagy hogy a Mecsek hegység (a Villányi-hegységgel együtt) földrajzi hely
zetének, s ebből fakadóan az éghajlati viszonyainak köszönhetően hazánk
ban máshol elő nem forduló növénytársulásoknak és növényfajoknak ad 
otthont? Ismerik-e a letűnt korokból fennmaradt kultúrtörténeti emlékeket, 
melyek közül több az erdők fái közt rejlik?
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Bizonyára a természettel szoros barátságban állók már jól ismerik a Me- 
csekhegység vonzerejét, mely elsősorban a változatos természeti adott
ságaiból fakad. írásommal így hát inkább azokhoz szólnék, akik még 
kevésbé, vagy egyáltalán nem tudják, hogy a Mecsek nyugati részén 
éppúgy találhatók felfedezni való természeti és kulturális értékek, mint 
például a keleti vidékein, a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetben.
A Mecsek nyugati vonulatát nagyvonalakban délről a 6-os út, észak
déli irányban a pécs-abaligeti út, északnyugaton pedig a Bükkösdi- 
völgy határolja.
Pécs nyugati szélén, a Magyarürögi útról könnyen megközelíthető egy 
hangulatos patakos völgy, az Éger-völgy, melynek egy része a Mecse
ki-parkerdő nevű helyi védett természeti területhez tartozik. E völgy 
kellemes klímájával jó lehetőséget biztosít a kikapcsolódáshoz, sétához, 
miközben már megmutatkozik a Nyugat-Mecsek egyik fő jellegzetessé
ge, a Jakab-hegyet is felépítő vörös homokkő.

A Nyugat-Mecseket említve általában először mindenkinek a Jakab- 
hegy jut eszébe. Talán nem véletlen, hiszen ez a hegy a Mecsek többi 
részétől sok mindenben különbözik, és híresek kultúrtörténeti emlékei 
is. A Kárpát-medencében egyedülálló vaskori földvárrendszer található 
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a hegytetőn, melyek környezetében kelta halomsírok is találhatók. A 
ré-gészeti kutatások által feltárt bronzhulladékok azt bizonyítják, hogy 
már a földvár építői előtt, a bronzkorban is létezett a helyszínen telepü
lés. Egy másik emlék, a Pálos szerzetesrend kolostorának maradványa, 
mely a földvár területén belül helyezkedik el. 1225 körül építhették, a 
Pálos rend számára valószínűleg az elsők között. A Szent Jakab tisztele
tére szentelt kolostortemplom nevéről kapta a hegy a Jakab-hegy nevet. 
Az 1780 utáni években a kolostor elnéptelenedett, és az épületek lassan 
pusztulásnak indultak. A ma látható romok a templom gótikus szenté
lyét kivéve - mely középkori eredetű - a XVIII. századból maradtak fenn. 
A hegy uralkodó kőzete a perm és triász kori vörös homokkő, mely a déli 
oldalon feltűnően a talajfelszín fölött látható is. Egy híres geológiai kép
ződményegyüttessel is rendelkezik, mely a Babás-szerkövek nevet viseli. 
Elnevezése egy szomorú helyi mondához kapcsolódik, mely szerint va
laha, egy közeli kis faluban élt két egymással állandóan versengő gazdag 
és fukar család. Mindkét családnak volt egy-egy lánya, s így versenyben 
voltak abban is, hogy melyikük tud majd gazdagabban férjhez menni. 
Egyszer egy koldus járta a házakat. Mindenkitől kapott valamit, csak a 
két fukar családtól nem, sőt csúfosan elzavarták, és meg is verték. A sze
rencsétlenül járt koldus pedig mindkét családot megátkozta: „Amikor a 
legboldogabbak akartok lenni, akkor váljatok kővé!" Telt-múlt az idő, s 
az átok feledésbe merült. Mikor aztán a két család ugyanazon a napon 
tartotta a lakodalmat, közeledett az átok. Az út a hegy oldalában olyan 
keskeny volt, hogy az egymással szembetalálkozó két lakodalmas menet 
nem fért volna el egymás mellett. Egyikük sem akart kitérni a másik útjá- 
ból, így hamar dühös szóváltásba kezdtek. A két gazda végül is egyszerre 
kiáltott fel: „Inkább kővé válunk, de mi nem mozdulunk innen!" Abban a 
pillanatban valóra vált az átok, s mindannyian kővé is váltak.
A képződmények sokak számára érdekes látványt nyújthatnak, melyek 
a természeti erők (szél, víz, vagy) több tízmillió éves eróziós munká
jának eredményei. Ezeket az igen kemény, több helyen kiemelkedő, 
homokból, kavicsokból összecementálódott kőtömböket konglome
rátumoknak nevezik.
A Babás-szerkövek mellett, egy igen látványos szakadék szélén a Mecsek 
Egyesület által 1892-ben készített kilátót találjuk, melynek neve: Zson- 
gor-kő. A kilátás a hegy déli oldalának bármely pontjáról fantasztikus. 
Az előtérben a közeli települések láthatók (Cserkút, Kővágószőlős, Kő- 
vágótöttős, Bakonya), de tiszta, páramentes időben a Villányi-hegység 
vonulata, és időnként még a horvátországi Papuk-hegység is jól látható! 
De ha valaki ősszel keresné fel e vidéket, a friss levegő, és a sárguló erdő 
látványa mellett a hegy lábánál olykor igen meglepően elhelyezkedő 

109



ködfoltok teremtenek költői hangulatot. A kilátótól pár méterre pedig 
egy szintén érdekes geológiai képződmény található. A Remete-barlang
nak nevezett üreg azért érdekes, mert a homokkőzetben a barlangképző
dés ritkaságnak számít.
A geológiai érdekességekre, a kultúrtörténeti látványosságokra, és nem 
utolsósorban a tájra hívja fel a figyelmet a hegyen kialakított tanösvény. 
A kihelyezett táblák szövegeiből sok érdekesség olvasható le, miközben 
a friss levegőn egy kellemes sétát lehet tenni, mely felüdülést, és sok él
ményt biztosít mindenki számára. E területek 1978-ban természetvédel
mi oltalom alá kerültek, de sajnos ennek ellenére a kolostorrom állapota 
évről évre romlik, amihez leginkább a neveletlen, randalírozó ifjúság 
járult hozzá az idő vasfogán kívül.
Mivel a Jakab-hegy nevezetességeire viszonylag sokan kíváncsiak, tu- 
ristautakból pedig nincs hiány, szinte bármely égtáj felől megközelíthe
tő. így akár a hegy déli lábától is, viszont ott a meredekséggel számolni 
kell. Az ott fekvő községek felől a hegy vonulata mellett jól látszik né
hány képződmény a Babás-szerkövekből. Az érdeklődő megtekintheti 
Cserkút Árpád-kori templomát, a falu névadó forrását, déli határában, 
pedig a Jakab-hegy TT-hez tartozó főkonglomerátum tanulmányozható 
egy tábla segítségével.
Ha a teljes nyugat-mecseki részt nézzük, kétféle alapkőzet a meghatá
rozó. Az egyik a már említett homokkő a Jakab-hegy körzetében, a 
másik, ami azt észak felől körülveszi, az pedig anizuszi mészkő, mely 
a homokkő kialakulását követően később képződött a tengeri üledék
ből. E két alapkőzetnek különböző a növényzettel való borítottsága. 
Míg a mészkövön mészkedvelő, addig a homokkövön mészkerülő 
növénytársulások élnek. A különbözőség szemmel is jól érzékelhető. Ál
talánosan elmondható, hogy a mészkerülő társulások növényfajokban 
szegényebbek. Ha az olvasót érdekli a botanika, vagy csak egyszerűen 
a szép virágok látványa feledtetné a hétköznapok szürkeségét, akkor a 
Mecsek ideális hely lehet a számára. Nagyon sok szép virág él a legkü
lönbözőbb élőhelyeken; sok faj közülük természetvédelmi oltalom alatt 
áll. Érdekességképp közülük néhányat megemlítek. A Jakab-hegy kör
nyékén például bársonyos kakukkszegfű, fekete kökörcsin, agárkosbor, 
magyar zergevirág, epergyöngyike, őszi füzértekercs él. Orfű mellett 
turbánliliom, sápadt kosbor, fehér sarkvirág, Abaliget környékén pedig 
bíboros kosbor, tarka kosbor, Szent-László tárnics, farkasboroszlán talál
ható. Gyakoribb védett faj a májvirág, a száratlan kankalin, és a szúrós 
csodabogyó. A veszélyeztetettsége miatt fokozottan védett méhbangó is 
otthonára talált a Mecsekben. A védett fajokat sem leszedni, sem pedig 
kiásni és hazavinni nem szabad, mert azt törvény bünteti. Mindenkinek 
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tanácsolom inkább, hogy a szépségeket - s most nemcsak a virágokra 
gondolok- örökítsék meg fényképeken, melyek az így elkészült gyűjte
ményekben megőrizhetik a kellemes emlékeket.
Az anizuszi mészkőkarsztosodásra hajlamos, s ezért nagy felszíni és 
felszín alatti formagazdagsággal rendelkezik. Ebbe tartoznak a fel
színen látható víznyelők, dolinák, töbrök, vagy a felszín alatti üregek, 
barlangok, zsombolyok, de a források sokaságának jelenléte is a karsz
tosodásnak köszönhető. A Mecsek Egyesület és a Mecseki Erdészeti Rt. 
jóvoltából, a kissé megöregedett foglalt források újabb, stabilabb formát 
kaptak. A Mecsek igencsak bővelkedik barlangokban, melyek elsősor
ban a mészkövön átszivárgó esővíz szénsavtartalmának maró hatásától 
jöttek létre. A Nyugat-Mecsekben is van néhány, mint például az abali- 
geti, mely a leghíresebb barlangnak mondható a Mecsekben. Pár évvel 
ezelőtti felújítása igen szépre sikerült. Ez a barlang Európában is híres a 
denevérfaunájáról. Aki kíváncsi arra, hogy miként néznek ki, és hogyan 
élnek, megtekintheti a közeljövőben elkészülő Denevérmúzeumot, mely 
a barlang bejáratától pár méterre, a felújított turistaház helyén kerül be
rendezésre. E védett állatokkal kapcsolatos kiállítás érdekes programot 
kínál majd gyereknek, felnőttnek egyaránt, mely témájában mindenkép
pen kapcsolható egy barlangi túrához. Maga a barlang egyébként egy, 
az élővilágot, a felszínformákat, és a tájat bemutató természetismereti 
tanösvény első állomása is. Az érdeklődők a barlang pénztárépületében 
kapható kis kiadvány, valamint a turistajelzésekhez hasonlóan felfestett 
denevérformájú jelek segítségével önállóan járhatják végig. A tanös
vény három különböző hosszúságú útvonalból áll, melyet így minden
ki szabadidejéhez, fizikai erőlétéhez, vagy éppen érdeklődéséhez tud 
igazítani. Abaliget környéke mind a négy évszakban kellemes látvány. 
A falu szó szerint dombok ölelésében, egy völgyben helyezkedik el, s 
bármelyik dombról szemléljük is, igen szép táj tárul elénk.
A közelmúltban Orfűn, a Vízfő-barlang környezetében is létesült egy tan
ösvény, mely ott is az élővilágot, és a geológiai értékeket mutatja be el
sősorban, melyhez szervesen kapcsolódik egy kultúrtörténeti emlék is, a 
Malommúzeum. Útvonala egy körből áll, mely a Vízfő-barlangtól indul, és 
utolsó állomása a malommúzeum épületénél van. Az utat felfestett T-betűk 
jelölik, az érdekességeket, információkat pedig az állomásokon kihelyezett 
táblákról lehet leolvasni. Ezen a karsztvidéken található még az érdekes Sár- 
kány-kút nevű időszakos forrás a Balázs-hegy oldalában. A Szuadó-völgy és 
a Körtvélyesi-árok szurdokainak találkozásánál, pedig a Sárkány-szakadék 
helyezkedik el, melynél több kisebb, és egy nagyobb szintén időszakos víz
esés látható, ami azt jelenti, hogy az igazi látványért vagy a tavaszi hóolvadá
sok után, vagy az őszi esőzések idején érdemes felkeresni.
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Itt szeretném megjegyezni, hogy a természetvédelmi törvény szerint 
hazánkban minden víznyelő, barlang és forrás védett. Tilos bármilyen 
károsításuk, szennyezésük a védőterületeiket is beleértve, és tilos jel
legük engedély nélküli megváltoztatása is. így például egy természetes 
állapotú forrás foglalásához, kiépítéséhez, vagy a már kiépített átépítésé
hez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.
Az élővilághoz kapcsolódóan az állatokról néhány szó. A Nyugat-Me- 
csek rovarfaunáját említem meg elsőként, mely a növényekhez hasonló
an igen fajgazdag. Védettek is vannak szép számmal, mint például a cin- 
cérek közül a havasi cincér, a daliás cincér, a gyászcincér, a lepkék közül 
a kardos lepke, a fecskefarkú lepke, a szöcskék közül a magyar tarsza. 
Madárvilágára jellemzőek az énekesmadár-fajok, melyek mindegyike 
védett, de harkály-, és ragadozófajok is fészkelnek. Fokozottan védett 
fajok közül fészkel a Bükkösdi-völgy vidékén a haris, de a gyurgyalag 
is egyre több helyen látható. A hazánkban védett kétéltűek és hüllők kö
zül is sok faj él a területen, például az erdei, kockás, és vízisikló, vagy 
az erdei- leveli-, kecskebéka, a barna varangy, a sárgahasú unka, vagy a 
mocsári teknőc, de gőték is találhatók. Gyakran látni fákon ugrándozó 
mókusokat, ám a hozzá hasonló életmódot folytató pelékkel csak ritkán 
találkozhatunk, mivel éjszakai állatok.
Ha sikerült felkeltenem érdeklődését, és a város zaja, füstös levegője 
már-már kellemetlenné vált, válassza inkább a természet csendjét és 
friss levegőjét.
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Abaligeti tanösvény
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A Mecseken sok turistaútvonal halad, a fontosabb látnivalók pedig az 
újabb turistatérképeken jelölve vannak, mely így megkönnyítheti a ter
vezést. Azonban mielőtt elindulna, a következő néhány természetvédel
mi intelemre hívom fel figyelmét, melyek kísérjék el Önt minden útjára. 
Gondolja át, hogy a természet sérülékeny, abban kárt ne tegyen, ne sze
meteljen, ne hagyjon ott semmit, ami nem oda való. Ha az étel-ital elfért 
a táskában teli állapotban, akkor üresen is elfér, s a szemetet otthon tegye 
a kukába. Nem árt tisztában lenni azzal sem, hogy ha védett természeti 
területeken (Természetvédelmi Területen (TT), Tájvédelmi Körzetben 
(TK) is járunk, az említett tettekért felelniük kell, s büntetést is kaphat
nak. Kevesen tudhatják azt is, hogy a védett területeken sem növénye
ket, sem gombát nem szabad szedni, a védett növényeket, pedig a nem 
védett területeken sem szabad gyűjteni. A védett területeket több helyen 
hatósági táblák jelzik. Ilyen védett terület a Nyugat-Mecsekben jelenleg 
kettő van, mely országos jelentőségű: Az Abaligeti-barlang felszíne TT, 
és a Jakab-hegy TT, mely két részből áll (a hegyen van a nagyobbik rész, 
és egy kisebb a hegy déli lábánál, Cserkút mellett.) Orfűn pedig helyi 
védelem alatt áll a Balázs-erdő, a Sárkány-szakadék környezete, a Víz- 
fő-barlang környezete, és a Hermán Ottó-tó.
A már többször említett természetvédelmi szabályokat a sérülékeny ter
mészet megóvása, védelme érdekében készítették el, s nem pedig azért, 
hogy minél több bírság kiszabására kerüljön sor. E szabályok betartására 
azért van szükség, mert a természet egyedül nem képes megvédeni ma
gát az emberek gyors, és sokszor visszafordíthatatlan pusztításaitól. Ez a 
feladat így hát azokra az emberekre hárul, akik a rombolások végeredmé
nyeit átlátva tenni akarnak az élővilág sokszínűségének megmentéséért. 
Aki úgy érzi, hogy a Mecsek nyugati része nagyobb fokú védelmet is 
megérdemelne a keleti oldalhoz hasonlóan, valószínűleg látja, hogy e 
vidék semmivel sem alacsonyabb rangú értékekkel rendelkezik. Számá
ra bizonyosan megnyugtató, hogy ezt a természetvédelem is így látja, és 
munkánk során többek között azon vagyunk, hogy a Nyugat-, sőt vele 
együtt a Közép-Mecsek is megkapja a megérdemelt védettséget tájvédel
mi körzet minőségben, s végeredményként összevonva egy nagy és egy
séges Mecsek TK jöjjön létre.
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BARANYA MEGYE TERMÉSZETI ÉRTÉKEI

NAGY GÁBOR 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs

A
Dél-Dunántúl természeti értékeit felügyelő Duna-Dráva Nemze
ti Park Igazgatóság (DDNPI) Baranya megyében két, markánsan 
különböző élőhelytípuson látja el feladatát. Hegy- és dombvi
déki területek találhatók a Mecseken és környezetében (Hegyhát, Dél- 

Zselic, Baranyai-dombság, Villányi-hegység) és ártéri, síksági területek a 
Dráva mentén és Bédán, a Duna árterében.

A Mecsek hegység

A
 Mecseket alkotó kőzetek megjelenése és változatossága alapján 
az országban szinte egyedülálló a hegység. Kevés kivétellel a 
felszínen is megtalálható minden olyan kőzet, amely a Mecseket 
felépítő magmás (fonolit, trachidolerit, andezit), üledékes (mészkő, ho

mokkő, aleurolit, konglomerátum) vagy metamorf (fillit, szericites fillit) 
fejlődésű képződmények valamely változata.
A hegység területén több mint száz védett növényfaj él, ebből a bánáti 
bazsarózsa, a szarvasbangó, a bíbor sallangvirág, a piacsenzai nőszőfű és 
a méhbangó fokozottan védett.
A védett állatfajok száma kétszáz körüli, ebből 21 fokozottan védett. 
Ezek közül a vadászok is találkozhatnak fehér gólyával, fekete gólyával, 
kuvikkal, gyöngybagollyal, harissal, gyurgyalaggal, darázsölyvvel, réti
sassal, békászó sassal, barna kányával, vidrával.

Néhány szót a Mecsek országos jelentőségű védett területeiről:

Kelet-Mecsek

T
ájvédelmi körzet 1977-ben alakult (9347 ha). A központból 
szertefutó vadregényes völgyek értékei közül kiemelendő a 
fokozottan védett Hidasi-, és a Kisújbányai-völgyekben meg
csodálható Csurgó, Csepegő-szikla és a Ferde-vízesés. A terület leg

nagyobb botanikai értéke a fokozottan védett bánáti bazsarózsa, amely 
mára már csak a Mecsekből ismert. Növénytani szenzációt jelentett az 
1999-ben Magyarországról először Óbánya mellől előkerült piacsenzai 
nőszőfű kis populációja is. A Kelet-Mecsek háborítatlan erdőségeiben 
fészkel a békászó sas, a rétisas, a barna kánya és a fekete gólya, vala
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mint a vízfolyásokban, patakokban a tiszta, oxigéndús vizet kedvelő 
tegzesfajok nagy száma (67 db) él. Ezek közül egyik Európa legritkább 
faja, a mecseki őszitegzes pedig csak a Mecsekben fordul elő. Szintén 
a kristálytiszta patakokat kedvelik a Mecsekben is kevés helyen elő
forduló folyami rákok, fürge csellék és kövi csíkok. A bükkösökben itt 
még nem ritka a havasi cincér, a zárt erdőterületet övező száraz gyepek 
egyikében pedig egy hazánkban csak innen ismert fokozottan védett 
cincérfaj, az atracélcincér kapaszkodik a szintén védett gazdanövényé
be, a kék atracélbe.

Melegmány-völgy

T
ermészetvédelmi terület, elsősorban geológiai értékei miatt élvez 
védettséget 1957 óta. A Közép-Mecsek legszebb völgyeit (Meleg
mány-völgy, Nagy mély-völgy, Petnyák, Zsidó-völgy, Farkas-árok) 
magában foglaló, (709 ha) területen.

Kiválóan tanulmányozhatók a karsztjelenségek: üregrendszerek, barlan
gok, víznyelők, töbrök és dolinák keletkeztek a triász kori mészkőben. 
Leglátványosabbak azonban a felszíni karsztjelenségek: a patakok med
rében képződött mésztufalépcsők, gátak, amelyek közül a legnagyobb a 
mintegy 6-8 méteres Melegmányi-vízesés.
A geológiai értékek mellett növény- és állattani ritkaságok is találha
tók a Melegmány-völgyben. Védett növényeket csodálhatunk meg: a 
szúrós- és lónyelvű csodabogyót, különböző orchideaféléket (sápadt 
kosbor, kétlevelű sarkvirág, Tallós nőszőfű), turbánliliomot, farkasölő 
sisakvirágot, fekete fodorkát, gímpáfrányt, szálkás pajzsikát, díszes és 
karéjos vesepáfrány.
Fészkel a területen: holló, fekete harkály, kék galamb, hegyi billegető, és 
kis légykapó is. Ezen kívül a fokozottan védett, endemikus mecseki őszi
tegzes legerősebb mecseki populációi is a védett területen találhatók.

Jakab-hegy

T
ermészetvédelmi terület (223 ha-os) védetté nyilvánításában is 
főként geológiai, valamint kultúrtörténeti szempontok játszot
tak fő szerepet. A fentebb már említett földtani képződmények 
(Babás-szerkövek, Zsongor-kő) mellett a korai vaskorból származó 

- Európában a második legnagyobb - földvár és több száz halomsír, 
valamint az 1225-ben épült pálos kolostorrom vonzzák leginkább a 
kirándulókat.
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Nagy-mező, Arany-hegy

T
ermészetvédelmi terület. A Mecsek legfiatalabb országos 
je-lentőségű védett területe 1996-ban jött létre. A védelmet 
elsősorban botanikai értékei indokolták. A Zengő lábánál elte
rülő, mozaikos szerkezetű védett területen rendkívül ritka és védett 

növények populációi élnek: bánáti bazsarózsa, fekete kökörcsin, 
agárkosbor, majomkosbor, bíboros kosbor, bodzaszagú ujjaskosbor 
tövei virítanak a felhagyott szőlőkön, kaszálókon, száraz tölgyesek
ben, gyepfoltokban.

Az Abaligeti-barlang felszíne

T
ermészetvédelmi terület (1 ha). Legfontosabb feladata lenne a 
Mecsek eddig ismert legnagyobb, fokozottan védett barlang
jának bemosódó szennyeződésektől és egyéb káros hatásoktól 
való védelme. Sajnálatos módon a barlangbejárat előtti terület ezt a 

feladatot nem tudja ellátni, így a problémára megoldást csak a kiala
kítandó, egységes Mecsek Tájvédelmi Körzet jelenthet.
A barlang állatvilágának legnevezetesebb képviselői a főágon 
végigfolyó patak vizében élő, csak itt előforduló vakbolharák, 
valamint a barlangban pihenő és telelő nagyszámú, védett és fo
kozottan védett denevér.
1996-tól a barlangot a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság üze
melteti. Célja az idegenforgalmi jelleg megtartása mellett a természe
ti értékek mind teljesebb megőrzése.

Pintér-kert

égül a Pécsett, a Tettyén található 3 ha-os kert zárja az orszá
gos jelentőségű, védett területek sorát.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság központi épületét 

is magában foglaló arborétum a téli időszak kivételével látogatható, 
rendkívül érdekes hangulatú, gyűjteményes kert.
A közeljövőben országos jelentőségű védettséget fognak élvezni 
az erdőrezervátum hálózatba tartozó ún. őserdők. A Mecsek terü
letén egy ilyen található a Kőszegi-forrás környékén. A gyönyörű, 
sziklakibúvásos állományt az erdőgazdaság kivonta a termelésből, 
semmilyen erdészeti munkát nem végezve, a természetes folyamatok 
tanulmányozhatók benne.
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A Villányi-hegység

L
egdélibb, szubmediterrán hatású szigethegységünk legrégebben 
oltalom alatt álló területe a Szársomlyó. Magyarország elsőként 
védetté nyilvánított növénye, a magyar kikerics a hegy meredek, 
déli kitettségű lejtőin, sziklagyepjeiben találja meg életfeltételeit. A ha

zánkban csak itt előforduló növény védelme érdekében a Szársomlyó 
Természetvédelmi Terület nagy része fokozottan védett. Elkél az oltalom 
azonban a szintén fokozottan védett magyar méreggyiloknak, rozsdás 
gyűszűvirágnak és a haragos siklónak is. Botanikailag hasonlóan értékes 
a szomszédos Fekete-hegy Természetvédelmi Terület is. El itt méhbangó, 
bíbor sallangvirág és gérbics is. A Villányi Templom-hegy Természetvé
delmi Területen a közelmúltban kialakított tanösvény a hegység változa
tos földtani felépítését ismerteti.

Duna-Dráva Nemzeti Park Baranyában (Ormánság, Béda)

A
 Nemzeti Park 1996 tavaszán jött létre, a ma már egyre zsugo
rodó, háborítatlan Duna és Dráva menti ártéri erdők, holtágak, 
morotvatavak és a körülöttük fellelhető vizes élőhelyek meg
óvása érdekében. A park teljes területe közel 50000 ha, amely a Duna ár

terének a Sió-torkolat és az országhatár közötti szakaszát, illetve a Dráva 
menti ártéri területeket foglalja magában.
A két folyami szakasz egymástól eltérő képet mutat. A Duna alsószakasz- 
jellegű, lassú folyású, a főágtól mesterségesen leválasztott holtágrend
szerrel rendelkező folyó, míg a Dráva viszonylag gyors folyású, medrét 
intenzíven változtató, az érintett szakaszon alig szabályozott élővíz. Ez a 
különbség adja meg a Nemzeti Park területeinek sokszínűségét.
A Duna menti részeken leginkább erdők és vízfelületek találhatók. A 

tölgy, kőris, szil keményfa ligeterdőkben él a védett kétlevelű sarkvirág 
és a fehér madársisak. A ligeterdők madárvilágának jeles képviselője a 
fokozottan védett kerecsensólyom, valamint európai jelentőségű a fekete 
gólya és rétisas állományok előfordulása. Az emlősök között jelentős ér
téket képvisel a híres, világbajnok trófeákat is adó gímszarvasállomány, 
valamint a védett és fokozottan védett denevérfajok jelenléte. Ezeken a 
területeken még fellelhetők a régi ártéri gazdálkodás nyomai. A meglévő 
fokok emlékeztetnek az áradások káros következményeit csökkentő és a 
szükséges halállományt biztosító fokgazdálkodásra. Újraéledni látszik 
a rideg szürkemarha tartás is, a Nemzeti Park szürkemarhagulyája Köl- 
ked mellett tekinthető meg. A vizek fokozottan védett emlőse a vidra, 
Béda-Karapancsa térségében kiemelkedő jelentőségű. A holtágakban 
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lebegő hínárok közül a védett rucaöröm, míg a gyökerező hínárok közül 
a védett fehér tündérrózsa és súlyom érdemel említést.
A Dráva hazai nagy folyóink közül ma is a legtisztább. Vizében a hazai 
halfajok 2/3-a megtalálható, és valószínűleg a Földön egyedül itt él a 
szintén fokozottan védett drávai tegzes. A Dráva menti területeken igen 
változatos élőhelyekkel találkozhatunk: kavicszátonyok, magaspartok, 
holtágak, nádasok, ártéri ligeterdők, mocsárrétek, amelyek számtalan 
ritka fajnak adnak otthont A holtágakban és láptavakban itt is meg
találjuk a védett rucaörömöt és sulymot. A madárvilág ritkaságai közé 
tartozik a fokozottan védett fekete gólya, rétisas, darázsölyv és a védett 
fekete harkály, holló, ökörszem és örvös légykapó.
A vízimadarak védelmének biztosítása érdekében a Riha-tó, Béda-Ka- 
rapancsa és néhány Dráva menti vizes élőhely a Ramsari-egyezmény 
hatálya alá tartozik.

SZENTEGÁTI-ERDŐ

A
 nemzeti parkon kívül található természetvédelmi terület az 
Ormánság talán utolsó síkvidéki bükkösét igyekszik megvédeni.
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ABALIGETTŐL A NAGY-MEZŐIG
A Mecsek természeti értékei

NAGY GÁBOR 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs

Bevezető

A
Dél-Dunántúl természeti értékeit felügyelő Duna- Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság ártéri területeitől elkülönülő, a környező sík- és 
dombvidékekből kiemelkedő egyetlen hegyvidéki tájegysége a Me
csek. A K-NY-i kiterjedésű hegység szubmediterrán hatásokat tükröző élővi

lága, a déli oldalakra felhúzódó gyümölcsösök, szőlők, szelídgesztenyések, 
a környező területeket figyelő egykori őrtornyok maradványai és a szerény, 
de mégis tiszteletet parancsoló megjelenésű középkori templomok sajátos, 
mással összetéveszthetetlen délvidéki hangulatot árasztanak.
A rendkívül változatos földtani felépítésű, növénytakarójú és állatvilágú 
terület védelmének szükségessége már a II. világháború előtt felmerült az itt 
élő emberekben. Baranya megyében elsőként az Abaligeti-barlang lett védet
té nyilvánítva 1941-ben. Ezt a Melegmány-völgy, a Pintér-kert, a Jakab-hegy, 
a Kelet-Mecsek és a Nagy-mező védelem alá helyezése követte. Napjaink
ban a Nyugat-Mecsek hatékonyabb védelmének megoldása a DDNPI egyik 
sürgető feladata. A törvény erejénél fogva védett nagyszámú barlangot, víz
nyelőt és forrást rejtő karsztvidék oltalmával megvalósulhatna egy a terület 
igazán hathatós védelmét ellátó, egységes Mecseki Tájvédelmi Körzet.

Természetföldrajz

A
Mecsek-hegység, mint földrajzi kistáj Baranya és Tolna megye 
területén helyezkedik el. Területe kb. 350 km2. A hegységet 
felépítő kőzetek megjelenése és változatossága alapján az or
szágban szinte egyedülálló a Mecsek. Kevés kivétellel a felszínen is 

megtalálható minden olyan kőzet, amely a hegységet felépítő magmás 
(fonolit, trachdolecit, andezit), üledékes (mészkő, homokkő, aleurolit, 
konglomerátum) vagy metamorf (fillit, szericites fillit) fejlődésű képződ
ményeknek valamely változata.
A Mecsek éghajlatára jellemzőek a szubmediterrán hatások nyomán kiala
kult éghajlati különbségek az északi és a déli hegyoldalak között és az így 
választóvonalként működő hegygerincek. Az évi csapadék átlaga 710 mm, a 
középhőmérséklet 10,0 C° körül mozog. A hazánkban mért eddigi legmaga
sabb hőmérsékleti érték 41,3 C° volt, ezt Pécsett észlelték 1950. július 5-én.
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A terület legfontosabb vízgyűjtője É-on a Völgységi-patak, ÉNY-on a 
Baranya-csatorna, DNY-on a Pécsi-víz és D-en a Vasas-Belvárdi víz. Ezen 
vízfolyásokat a hegységben rendszerint a földtani felépítéshez kötődő 
számú és vízhozamú mintegy ezer forrás táplálja.
A hegység növény takarójának változatosságára jellemző, hogy a kutatók 
13 olyan növénytársulást írtak le, amelyek csak itt, a mecseki flórajárás
ban fordulnak elő. A sziklahasadék-társulásoktól a gyepterületen át az 
erdőtársulásokig terjedő értékes növényvilág több mint száz védett és 
fokozottan védett, közöttük számos endemikus növényfajt rejt.

Természeti értékek

A
 kutatók nem mindig tudnak megegyezni abban, hogy a Mecseket 
hány kisebb területre lehet felosztani. Célszerűségi szempontok 
miatt mi inkább egy a mesterséges határokhoz kötődő hármas 
felosztást választottunk (Nyugat-, Közép- és Kelet-Mecsek) és ezen rész

területek bemutatásával kíséreljük meg a Mecsek egészét megismertetni, 
figyelmükbe ajánlani. Természetesen az információk sokasága, az adatok 
ismétlődése miatt nem lehet egy-egy részterületet a teljesség igényével 
bemutatni, igyekeztünk az adott társulást, növény- vagy állatfajt a legtipi
kusabb élőhelyén, a legjellegzetesebb terület ismertetésénél szerepeltetni.

Nyugat-Mecsek

T
opográfiailag a Bükkösdi-völgytől a Pécs-Abaliget közti útig terjedő 
terület. Két fő részre az alapkőzet különbözősége miatt osztható. 
Délen a felszínen található legidősebb képződmény a felső permbe 
tartozó vörös homokkő, melyre az ún. főkonglomerátum rétegei települ

tek. Ebből fejlődtek ki a Jakab-hegyi vörös homokkő rétegei. E két kőzet 
erózióval szembeni eltérő ellenállásának köszönhetően alakultak ki a 
Jakab-hegy déli oldalán a népmondával is körülírt Babás-szerkövek. Lé
legzetelállító kilátásban lehet részünk a Jakab-hegyi vörös homokkő egyik 
klasszikus feltáródásánál, a Zsongor-kőnél, ahová a korlátot a természetes 
sziklaalakzatra a Mecsek Egyesület helyezte 1892-ben. A Szuadó-völgy ön 
húzódik keresztben az a határvonal, amelytől É-ra már triász-anizuszi 
mészkő az alapkőzet. E mészkő karsztosodásra hajlamos, így itt meg
csodálhatjuk a felszíni (dolina, víznyelő) és felszín alatti (barlang, zsom
boly) karsztformákat is. Három fokozottan védett barlang (Abaliget, Víz
fő, Mészégető) mellett itt található a Mecsek legmélyebb barlangja is. A 
Spirál-nyelő patakos ága mintegy száz méterre halad a felszín alatt. E 
barlangok, üregrendszerek sajátos állatvilágnak biztosítanak menedéket.
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A rendszeres mecseki denevérgyűrűző táborok 21 faj (pl. kis- és nagy pat
kósorrú denevér /Rhinolophus hipposideros és R. ferrumequinum/, tavi 
denevér /Myotis dasycneme/, vízi denevér /M. daubentoni/j közönséges 
denevér /M. myotis) jelenlétét bizonyították a Mecsekből.
A téli pihenő nyugalmának biztosítása érdekében Igazgatóságunk egyik 
fontos feladata a barlangok szakszerű lezárása. Legnagyobb számban az 
Abaligeti-barlangban találkozhatunk e repülő emlősökkel, mely barlan
got 1996 óta a DDNPI üzemelteti, így az idegenforgalmi célok mellett a 
természeti értékek ( barlanglakó tegzesek, vakrákok, barlangi képződ
mények stb.) megőrzése itt is elsődleges szempont.
Ha a patakok a felszínen folynak, néhol meredek falú, vadregényes 
szurdokvölgyeket alakíthatnak ki. Ezekben a völgyekben kialakult nö
vénytársulásokat a Mecsekben mecseki szurdokerdőnek (Scutellario al- 
tissimae-Aceretum) nevezzük. Ilyennel találkozhatunk a Szuadó-völgy- 
ben is, ahol a Sárkány-szakadék 8-10 méteres vízesésének vízpárájában 
különböző páfrányok fejlődnek. A völgy hűvös mikroklímája azonban 
nem csak a díszes és karéjos vesepáfrányoknak (Polystichum setiferum 
és P. aculeatum), gímpáfrányoknak (Phyllitis scolopendrium) kedvez, 
mellettük más jellegzetes szurdokerdei növényfaj verseng egymással a 
bükkök (Fagus silvatica), hegyi- és korai juharok (Acer pseudoplatanus 
és A. platanoides), magas kőrisek (Fraxinus excelsior), hegyi szilek (Ul- 
mus glabra) között beszűrődő kevéske napfényért. így a nitrogénben fel
dúsult talajon hatalmas termetű erdei holdviolákat (Lunaria rediviva), 
turbánliliomokat (Lilium martagon) és farkasölő sisakvirágokat (Aconi
tum vulparia) csodálhatunk meg.
A Szuadó-völgy aljában találkozhatunk egy a Mecsekben egyedülálló 
társulással. A Vízfő-patak betorkollásánál egy pangóvizes területen ége
res láperdő (Carici eíongatae-Alnetum) jött létre. Megőrzését segíti, hogy 
Magyarországon minden láp a törvény erejénél fogva védett. Azonban 
nem csak az erdőtársulások rejtenek kincseket. A Mecseket ENY-ról ölelő 
gyepterületek tájképi jelentőségük mellett a hegység élőhelyeinek válto
zatosságát, értékét is mutatják. A Bükkösdi- és az Orfűi-völgy vízfolyá
sait kísérő sík- és dombvidéki mocsárrétek (Deschampsion caespitosae), 
magassásrétek (Caricenion gracilis) egy sajátos életmódú, fokozottan 
védett madár egyre gyarapodó állományának adnak otthont. A nász
időszakban egész éjjel „fűrészelő" harist (Crex crex) ritkán pillanthatjuk 
meg, könnyebb jellegzetes hangja alapján beazonosítani.
A kevésbé üde, domboldalakra felkúszó sík- és dombvidéki kaszálórétek 
(Arrhenatherion) is érdekes állatfajokat rejtenek. Nappal a fürjek (Cotur- 
nix coturnix) pitypalattyolásától hangos a vidék és a figyelmes szemlélő 
a fűszálakon egyensúlyozó, röpképtelen szöcskefajokat is megfigyelhet. 
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Az igen ritka magyar tarsza (Isophya costata) legerősebb hazai populá
ciója a Mecsekben található, de előfordul itt a szintén védett kárpáti és 
szerény tarsza (Isophya brevipennis és I. modesta) is.
Az erdőirtások során az ember által kialakított gyepterületek a mai 
időkben újra magukra maradnak. Az Abaliget, Hetvehely és Bükkösd 
környéki lassan becserjésedő, beerdősülő legelőkön a növényvilág kép
viselői között is igazi kincsekre lelhetünk. Előkerült innen a fokozottan 
védett méhbangó (Ophrys apifera), szép állományai vannak a tarka kos
bornak (Orchis tridentata), az őszi füzértekercsnek (Spiranthes spirális) 
és a sajnos sokszor gyógynövényként gyűjtött, védett Szent-László tár
nicsnak (Gentiana cruciata).
Visszakanyarodva a Nyugat-Mecsek déli területeire, a homokkő fel
színre, az alapkőzet hatására mészkerülő társulásokkal találkozhatunk. 
Talán a legérdekesebb közülük a Jakab-hegy egyik oldalvölgyében élő 
mecseki mészkerülő bükkös (Sorbo torminalis-Fagetum) állomány, 
amely a Mecsek egyetlen vörös áfonya (Vaccinium vitis-idaea) popu
lációját rejti. A fehérlő vánkosmohák (Leucobryum glaucum) paplanai 
között sínylődő tövek a rossz környezeti feltételek miatt még soha nem 
teremtek. Említést érdemel még egy rendkívül ritka társulás: a mecseki 
rekettyés tölgyes (Genisto pilosae-Quercetum polycarpae). E mesebeli 
látványt nyújtó, bonsaiszerű állományt egyelőre sikerült megmenteni a 
cserkúti kőbánya terjeszkedésétől.
A térségben két országos jelentőségű védett terület található. A Jakab- 
hegy Természetvédelmi Területet elsősorban geológiai és kultúrtörténeti 
értékei miatt nyilvánították védetté. A korai vaskorból fennmaradt földvár 
és halomsírok, az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok kö
zépkorban épült kolostorának romjai mind-mind érdekes látnivalót kínál. 
Az Abaligeti-barlang felszíne Természetvédelmi Terület jelenlegi hatá
raival nem igazán szolgálja a barlang bemosódó szennyeződésektől való 
védelmét, így erre a problémára csak az új tájvédelmi körzet létesítése 
jelenthet megoldást.

Közép-Mecsek

E
 következő részterületet nyugaton az abaligeti út, keleten pedig a Ma- 
gyaregregyi-völgy határolja. Geológiailag fő tömegét a triász mészkő 
adja, de DK-i területein miocén homokkővel is találkozhatunk. A 
karsztosodó mészkőterületeken a Nyugat-Mecsekhez hasonlóan nagyszámú 

barlang - köztük a fokozottan védett Mánfai-Kőlyuk -, zsomboly és víznyelő 
alakult ki, a felszíni karsztjelenségek sorát pedig elsősorban a Melegmány- és 
Nagymély-völgyben mésztufapados vízesések egészítik ki.
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Növénytanilag talán a Mecsek legértékesebb része a Misina-Tubes hegy
vonulat és környéke. A mecseki mészkedvelő olasz tölgyesek (Tamo-Qu- 
ercetum virgilianae), mecseki karsztbokorerdők (Inulo spfraefoliae-Qu- 
ercetum pubescentis) tisztásain mecseki sziklafüves lejtők (Serratulo ra- 
diatae-Brometum pannoniéi) bújnak meg mozaikszerűen. A nyílt szikla
felszíneken pikkelypáfrány társulás (Ceterachetum officinarum) alakul 
ki, míg a Flóra-pihenő közelében a sávszerű dolomit alapkőzeten nyílt 
mecseki dolomitsziklagyep (Artemissi saxatilis-Festucetum dalmaticae) 
díszük. Ezeken a területeken a teljes vegetációs időszak kínál szebbnél 
szebb növényeket, ritka vadvirágokat megcsodálásra. A kis tisztásokon 
a fokozottan védett szarvasbangó (Ophrys scolopax ssp. cornuta) Me
csekre jellemző alfaja, valamint a szintén ilyen védelmi státusú bíbor 
sallangvirág (Himantoglossum hircinum) a legféltettebb kincs. Kora 
tavasszal itt bontja pihés szirmait a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) 
és a legkorábban nyíló orchideaféle, a sápadt kosbor (Orchis pallens) is. 
Néhol hegyi árvalányhaj (Stipa pennata) hajladoz a szélben. A déli olda
lakon könnyen felmelegedő és felszálló levegő keltette légmozgás nem
csak az árvalányhajakat lengeti, hanem kedvező légáramlatokat biztosít 
a paplanernyősöknek, akik sajnos taposásukkal, fakivágással érzékeny 
károkat okoznak ezeken az értékes területeken.
A bokorerdők árnyékosabb termőhelye is számos ritkaságot rejt. Csak a 
Mecsekben és a Villányi-hegységben él a kis majmocskára emlékeztető 
mézajkú majomkosbor (Orchis simia). Mindkét hegységben előkerült 
már a faj bíboros kosborral (Orchis purpurea) alkotott hibridje. A girbe
gurba moly hős tölgyek (Quercus pubescens) és virágos kőrisek (Fraxi- 
nus ornus) között a szubmediterrán borzas szulák(Convolvulus cantab- 
rica) és a pirítógyökér (Tamus communis) növeszti indáit. Az orchidea
féléket képviseli még a gérbics (Limodorum abortivum) és a vitézvirág 
(Anacamptis pyramidalis) is. Találkozhatunk a baranyai peremizs (Inula 
spiraeifolia) sárga csokraival, a nagyezerjófű (Dictamnus albus) bőrvisz
ketést okozó példányaival, diszkréten bújik meg levelei tövében a pázsi- 
tos nőszirom (Iris graminea) gyönyörű kék virága, míg rokona, a tarka 
nőszirom (Iris variegata) sárga szirmokat nevel. A cserjeszintben szintén 
egy szubmediterrán érdekesség, a jerikói lonc (Lonicera caprifolium) te
lepedett meg. A nyílt sziklákon a pikkelypáfrány (Ceterach officinarum) 
csukja össze leveleit a nagy szárazságban, a falakon a kertekből is ismert 
kövirózsák védett változata, a sárga kövirózsa (Jovibarba hirta) és a me
cseki varjúháj (Sedum neglectum ssp. Sopianae) kapaszkodik a falakon. 
A dolomit foltokon a védett dalmát csenkesz (Festuca dalmatica) a gyep
alkotó, amiből az ezüstös útifű (Plantago argentea) virágzó fejecskéi 
emelkednek ki. Ezeken a déli kitettségű oldalakon az állatvilágra is a me
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legkedvelő fajok a jellemzőek. A sziklák repedéseiben zöld és fali gyíkok 
(Lacerta viridis és L. agilis) rejtőzködnek. Utóbbi fajnak él a Mecseken 
egy melanisztikus, fekete szín változatú populációja is. A hüllők közül ta
lálkozhatunk még rézsiklóval (Coronella austriaca), a ritkább lepkéket a 
kis apollólepke (Parnassius mnemosyne), míg az egyenes-szárnyúakat a 
fűrészlábú szöcske (Saga pedo) képviseli. Két igen ritka növénytársulás 
is a hegygerinchez, nevezetesen a Dömörkapu-Misina-Tubes vonulathoz 
kötődik. Mindkét társulást a közelmúltban írták le a kutatók és közös 
jellemzőjük még rendkívüli sérülékenységük. Mivel a Tubesen folyó 
építkezések megsemmisítették ottani állományát, a déli gyöngyvessző 
cserjést (Helleboro odori-Spiraeetum mediae) már csak a Misina alatti 
gerincen találhatjuk. A társulás névadó faja a védett sziklai gyöngyvesz- 
sző (Spiraea media). Rendkívül érdekes a felépítése a másik társulásnak, 
a mecseki sisakvirágos tetőerdőnek (Aconito anthorae-Fraxinetum orni). 
Lombkorona- és cserjeszintjét a déli oldalak melegkedvelő fajai alkotják, 
míg a gyepszint alkotói nagy részben az északi oldal bükkös elemeiből 
kerülnek ki. Legfigyelemreméltóbb növényfaja a mecseki csillagvirág 
(Scilla vindobonensis ssp.borhidiana), amely a Duna-völgyi csillagvirág 
(S. vindobonensis) egy ritka alfaja.
Az eddigi mészkedvelő növényegyüttesektől eltérően acidofil, vagyis 
mészkerülő társulások élnek a térségben a már említett savanyú kémha
tású homokköves területeken. A Lámpásvölgy környéki erdők nagyrészt 
mecseki mészkerülő tölgyesek (Luzulo forsteri-Quercetum). A savanyú 
talajt a gyepszint mészkerülő fajai is jelzik. A különböző hölgymái- (Lu
zulo spp.) és perjeszittyó (Hieracium spp.) fajok mellett néhol tömege
sen borítja a talajt az édesgyökerű páfrány (Polypodium vulgare), de a 
védett fekete fodorkával (Asplenium adiantum-nigrum) és a kapcsos 
korpafűvel (Licopodium clavatum) is találkozhatunk.
A Közép-Mecsek karsztosodott területeire jellemzőek a magasabb térszí
neken gyors, majd a hegylábaknál egyre lassuló folyású hegyi patakok. 
Itt találkozhatunk a patakmenti magaskórós (Angelico-Cirsietum) nevű 
növénytársulással, melynek fő alkotója a közönséges acsalapu (Petarsi- 
tus hibridus). A hatalmas lapulevelek közti nyíltabb területeken néhol a 
yédett téli zsúrló (Equisetum hyemale) sajátos állományai rejtőzködnek. 
Érdekes állatvilág is kötődik a patakokhoz. Kis helikopterként zúg a le
vegőben az eddig csak a Melegmányból és Zobákpuszta mellől előkerült 
sárgasávos hegyi szitakötő (Cordulegaster boltonii), a patak fölé nyúló 
agakon kis légykapó (Ficedula parva) énekel, a kövekről pedig hegyi 
billegető (Motacilla cinerea) vadászik. Mindenképpen említést érdemel 
még egy keverék növényfaj, amely a világon csak a Mecsekben fordul 
elő. A neves pécsi botanikus, Horváth Adolf Olivér fedezte fel a magyar- 
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és a keleti zergevirág (Doronicum hungaricum és D. orientale) hibrid 
faját, a pécsi zergevirágot. Napjainkban már csak a Kanta vár közelében 
él egy pár töves kis populációja, így megőrzése igen fontos feladat. 
Országos jelentőségű védett terület kettő található a Közép-Mecsekben. 
A 709 ha-os Melegmány-völgy Természetvédelmi Terület geológiai érté
kei kiemelkedőek, de botanikai és zoológiái szempontok is indokolták 
védetté nyilvánítását. A DDNPI központi épületét is magában foglaló 
Pintér-kert Természetvédelmi Terület tulajdonképpen egy arborétum. A 
betelepített növények mellett természetes növénytakaró is borítja, ami ki
váló bemutatóteret kínál az Igazgatóság itt működő Oktatási Központját 
meglátogató óvodásoknak, diákoknak és az idősebb korosztálynak is. 
Még a védetté nyilvánítás előtt áll a Mecsek egyetlen „őserdeje". A Kő
szegi-forrás környékén található, az országos erdőrezervátum hálózatba 
tartozó öreg, sziklakibúvásos erdőállomány, magterületbe tartozó ré
szén semmilyen emberi tevékenység nem folytatható, teret engedve így 
a későbbi kutatási tevékenységeknek.

Kelet-Mecsek

T
alán a legegységesebb és legegybefüggőbb területrész a Kelet-Mecsek. 
Nyugatról az Egregyi-völgy határolja, ÉK-ről pedig a Tolnai Hegyhát. 
Itt is mészkő a fő alapkőzet, bár jobbára jurakorú. Találkozhatunk 
azonban vulkanikus kőzetekkel is. A felszínen csodálhatjuk a Köves-tetőnél 

a fonolitot, a Vár-völgyben pedig a trachidolerit pámaszerű lávafolyását. 
A karsztosodás hiánya miatt az állatvilág, sőt a turisták örömére is nagy
számú forrás fakad a területen. A források táplálta patakok a központból 
sugár irányban szertefutó, vadregényes völgyeket hoztak létre megannyi 
zuhogóval, vízeséssel. Kiemelkedik közülük az Obányai-völgy megbillent 
mészkőrétegeken aláhulló ún. Ferde-vízesése, a Hidasi-völgy Csurgó-ja és a 
Réka-völgy hosszan meanderező, kanyargó lefutású medre.
A Kelet-Mecsek hatalmas erdőtömbjét E-ról és D-ről száraz gyepterü
letek övezik. A löszborította domboldalakon degradált lejtősztyeppek 
sudárrozsnok gyep (Bromion)- szerű társulásokat alkotnak. Jellemző e 
gyepekre a fajgazdagság és a védett fajok nagy száma. Előfordul itt árle
velű- (Linum tenuifolium), borzas-(L. hirsutum) és sárga len (L. flavum), 
csillag őszirózsa (Aster amellus), kék atracél (Anchusa barrelieri) és a 
ritka szennyes ínfű (Ajuga laksmannii) is. A Pécsvárad feletti gyepek
ben élő, már említett kék atracél a gazdanövénye a hazánkban már csak 
egyedül itt megtalált védett cincérfajnak, a Pilemia tigrinának.
A terület erdeinek fő tömegét három erdőtársulás alkotja. A mecseki bük
kös (Heleboro odori-Fagetum), a mecseki gyertyános-tölgyes (Asperulo 
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taurinae-Carpinetum) és a mecseki cseres-tölgyes (Potentillo micrauthae- 
Qurietum dalechampii) borítja legnagyobb területen a Mecsek K-i részét. 
Ezekben az erdőkben több közönséges, de mégis a területre jellemző, 
védett növényfaj mellett ritka, csak a Mecsekre jellemző fajok is előfor
dulnak. Kora tavasszal bontja szirmait a májvirág (Hepatica nobilis), a 
szártalan kankalin (Primula vulgaris) és a ma már nem védett illatos 
hunyor. (Helleborus odorus) Nagy területeket borít a szúrós csodabogyó 
(Ruscus aculeatus), de a szintén piros bogyós rokonának, a lónyelvű 
csodabogyónak (R. hypoglossum) is felfedezhetjük télen is zöld csokrait. 
Ma Magyarországon csak a Mecseken találkozhatunk a havasi tisztesfű 
(Stachys alpina) nagy termetű, de mégis apró virágú példányaival. A 
szerény külsejű, szinte észrevehetetlen nőszőfüvek is képviseltetik magu
kat egy-két unikális, ritka fajjal. Gyakoribb közülük a csőrös (Epipachtis 
leptochila) és a Tallós nőszőfű (, jóval kevésbé elterjedt a Norden nőszőfű 
(E. nordeniorum), de az Obánya közeléből és a Réka-völgyből nemrég elő
bukkant piacsenzai nőszőfű (E. placentina) igazi botanikai szenzáció, mi
vel eddig Magyarországról még nem került elő. Bükkösökben, gyertyános 
tölgyesekben találkozhatunk a csak a Mecsekre és a Villányi-hegységre 
jellemző szubmediterrán olasz mügével (Asperula taurina). A meleg, déli 
oldalakat, száraz tetőket borító cseres-tölgyesekben és ezek vágásaiban 
díszük a Kelet-Mecsek híressége, a világon már csak itt előforduló bánáti 
bazsarózsa (Paeonia officinalis ssp. banatica). A megnyíló, napfényes er
dőrészeket kedvelő növény fokozottan védett, féltett vadvirágunk.
Az itt élő állatfajok sem kevésbé értékesek, a nagyszámú védett faj mellett 
fokozottan védettekkel is találkozhatunk. A háborítatlan öreg erdőkben 
fészkel a barna kánya (Milvus migrans) és a békászósas (Akuila pomari- 
na), a réti sas (Haliaeetus albicilla) itteni fészkéről indítja halászportyáit 
a környék halastavaira, a fekete gólya (Cicconia nigra) nyakigláb fiókáit 
neveli. Rendkívül fontos az idős erdők megőrzése a nagyfülű- (Myotis 
bechsterini), pisze- (Barbastella barbastellus) és a horgasszőrű (Myotis 
natterei) denevér zavartalan kölyöknevelésének biztosítása érdekében. 
Míg a gyönyörű havasi cincér (Rosalia alpina) a hűvös bükkösök lakója, 
az óriás énekes kabóca (Tibicina haematodes) hímjeinek monoton pirre- 
gését a száraz, meleg tölgyesekben hallhatjuk. A keréknyomok víztócsái- 
ban sárgahasú unkák (Bombina variegata) tanyáznak, a nedves avarban 
erdei béka (Rana dalmatina) ugrál el ijedten a közeledtünkre, a bokro
kon, cserjéken erdei sikló (Elaphe longissima) kutat madárfiókák után. 
Tavasszal megtelik az erdő a kék galambok (Columba oenas) búgásától, 
akik egyedüli galambféleként odúban költenek. Nagy segítségükre van
nak ebben a fekete harkályok (Dryocopus martius), akik minden évben 
uj üreget készítenek maguknak az arra alkalmas öreg fák törzsén.
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A Kelet-Mecsek területén előforduló növénytársulások közül még hár
mat érdemes kiemelni. A sziklás hegycsúcsok, gerincek északi, sekély 
termőrétegű, sokszor kőgörgeteges termőhelyén kialakult illír jellegű 
társulás az ezüst hársas törmeléklej tő-erdő (Tilio tomentosae- Fraxine- 
tum). E reliktum jellegű növényegyüttes felső szintjét az ezüst hárs és a 
magas kőris, az alsót a virágos kőris és a nagylevelű hárs alkotják. A fák 
a mozgó kőtörmeléktől meggörbültek, elágazók.
A már említett, nagyszámú, hegységet behálózó patakokat legtöbbször 
két társulás követi. A mézgás éger (igen ritkán hamvas éger) jellemezte 
sásos égerligetek (Caricipendulae-Alnetum) mellett előfordul a dél-du
nántúli tölgy-kőris-szil liget (Knautio drymeiae) is. A hóolvadás és a zá
porok után felduzzadó, nyáron azonban néha csak csordogáló tiszta vizű 
patakok sajátos élővilágnak adnak otthont. Az Egregyi-völgy patakját 
kísérő közönséges acsalapukon élősködik az igen ritka martilapu szádor- 
gó (Orobanche flava). A leszakadt, nedves partfalakból került elő a védett 
keleti ajtóscsiga (Pomatias rivulare), a Réka-völgy patakjának kavicsai 
között folyami rák (Astacus astacus) rejtőzik, a nagyobb vízhozamú 
Völgységi-patakból pedig két védett halfajt, a kövi csíkot (Noemacheinus 
barbatulus) és a fürge csellét (Phoxtinus phoxtinus) is sikerült kimutatni. 
Ezen a részterületen található a Mecsek legnagyobb védett területe a közel tíz
ezer ha-os Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet. A 680 m magas Zengő déli elő
terében, Hosszúhetény és Pécsvárad között elterülő, különböző szukcessziós 
stádiumú legelők elsősorban botanikai értékeik miatt lettek védetté nyilvá
nítva. A Nagy-mező, Arany-hegy Természetvédelmi Területen is él a bánáti 
bazsarózsa, a bodzaszagú ujjaskosbor (Dactylorhiza sambucina) ritka, piros 
színváltozatú példányaival is találkozhatunk, de megcsodálhatjuk a fekete 
kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans) bókoló, pelyhes virágait is.

TÁJ ÉS EMBER

A
 szinte egyöntetű erdővel való borítottság meghatározza az 
ember alapvető kapcsolatát a tájjal a Mecsekben. Az erdőgaz
dálkodás elsődlegessége mára egyértelművé vált, amikor az 
utolsó mélyművelésű bánya bezárásával és a külszíni fejtések pár éven 

belüli megszűntetésével a mecseki bányászat már csak a kőbányászatra 
(mészkő, homokkő, andezit) szorítkozik. A szintén az erdőhöz kapcsoló
dó vadgazdálkodás mellett a helyi vízigényeket a karsztvízből kielégítő 
(Pécs, Komló, Orfű) vízgazdálkodás érdemel említést.
Számos példa bizonyítja, hogy az ember kétségtelen káros terjeszkedése, 
az élővilág rombolása ellenére egyes növény és állatfajok éppen az ember 
közvetlen közelében, lakókörnyezetében találják meg életfeltételeiket. 
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így van ez a Mecsekben is. A falvakat kísérő öreg gyümölcsösök, szőlők 
nyújtanak eszményi élőhelyet az éjszakákat átfüttyögő füleskuviknak, 
(Otus scops) de egy ilyen jellegű terület biztosít menedéket a ma már csak 
a Mecsekben költő kerti- (Emberiza hortulana) és sövénysármánynak (E. 
cirlus) is. De még a kis hegyi falvakba is bemerészkednek értékes, foko
zottan védett állatfajok. A villanyoszlopokon költő fehér gólyával (Cicco- 
nia cicconia) már mindenki találkozott, de a templomtornyok rejtekébe 
húzódó gyöngybaglyot (Tyto alba) és a különböző denevérfajok /pl. nagy 
patkósorrú denevér (Rhinolophus ferrumequinum)/ nyári szülőkolóniáit 
már kevesebben pillantották meg. Külön érdekesség, hogy a DDNPI köz
ponti épületének erkélyén piheni ki az éjszakai vadászat fáradalmait a 
ritka csonkafülű denevérek (Myotis emarginatus) egy kisebb állománya. 
Az ember által létesített mesterséges halastavak sajnos rendszerint ér
tékes gyepterületeket, vizes élőhelyeket pusztítanak el. Hosszú évek 
múltán azonban a környék élővilága birtokába veszi a tavakat, sokszor 
kedvező életfeltételeket találva ott. Az orfűi tórendszer mesterségesen 
feldúsított halállományát telente a fokozottan védett vidrák (Lutra lutra) 
dézsmálják, de a környező erdőben telelő kétéltűek is szaporodóhelyül 
választották a tavakat.
Sajnos a vonulási útvonalukat keresztező közutakon közlekedő gépko
csik tavasszal igen nagy számmal tapossák el a párosodni igyekvő barna 
varangyokat (Bufo bufo). Ezért ilyenkor ún. békamentő terelőhálókkal 
lehet a pusztítást csökkenteni.
Ugyancsak az ember keze nyomát őrzik a homok-, agyag- és kőbányák. 
Előbbiekben a színpompás gyurgyalagok (Merops apiaster), a kőbányák 
védett sziklaszirtjein pedig a mind jobban szaporodó hollók (Corvus 
corax) költenek.
A bevezetőben már említett délies hangulat egyik megtestesítői a szelíd
gesztenyések. Sajnos a pécsbányai, pécsváradi és zengővárkonyi állomá
nyok mind több egyedét támadta meg egy elszáradást okozó gombafaj, 
de szerencsére folynak próbálkozások a gombavész megállítására. A 
legbetegebb zengővárkonyi területen szomorúságunkat igazán csak 
tavasszal tudjuk feledni, amikor többezres agárkosbor szőnyeg (Orchis 
morioj/közte a ritka fehér színváltozatú virágok is/, néhol bíboros- (Or
chis purpurea) és majomkosbor(O. simia), kardos madársisak (Cepha- 
lanthera longifolia) fogad bennünket.
Az ember jelenlétére utalnak a tájban a különböző tanösvények, tájé
koztató táblák is. Ezekkel azonban a Nemzeti Park Igazgatóságnak az a 
célja, hogy a természetben járókat mind jobban megismertesse az adott 
terület természeti értékeivel, és felhívja figyelmüket azok megóvására. A 
Mecsekben több ilyen létesítmény is megtalálható. A legrégebbi a Jakab- 
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hegy geológiai és kultúrtörténeti értékeit bemutató tanösvény. Az 1998- 
ban felújított táblák immár megszépülve várják az odalátogatókat. A ke
let-mecseki Vár-völgyben 1996-ban létesítettünk egy 7 állomásos geoló
giai tanösvényt. Sajátos rendszerű az 1999-ben felavatott Abaligeti Tan
ösvény. A barlang pénztárában igényelhető füzet segítségével járhatjuk 
be a tetszés szerinti nehézségű tanösvény útvonalakat. Több tájékoztató 
táblát helyeztünk el karsztvidéken is (Melegmány-völgy, Sárkány-kút) 
és a Kelet-Mecsek TK körbetáblázása is folyamatban van.
„A középhegységek minden szépségével és bájával megáldott, termé
szeti kincsekben bővelkedő Mecsek hegységről óhajtottunk egynéhány 
szerény vonással hű képet adni, áttekinthető összefoglalásban tájékozta
tást nyújtani azoknak, akik itt tartózkodásuk alatt Mecsekünket kívánják 
megismerni. Kalauzunkat a Mecsek turistáinak és a Pécsett pihenést, 
üdülést kereső kedves vendégeinknek ajánljuk."
Több mint hatvan évvel ezelőtt, 1939-ben jelentek meg ezek a sorok a 
Pécs Szabad Királyi Város Idegenforgalmi Irodája által kiadott, „A Me
csek részletes kalauza" című kiadványában. Ma, 2000-ben sem kívánha
tunk ennél többet!
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EMLÉKKŐ-AVATÁS
A VÖRÖS-HEGYEN 

2003. SZEPTEMBER 26.

V
arázsos helyen gyűltünk ma össze. Akár rendszeres természetjá
ró az ember, akár alkalomadtán tesz sétát a hegyen, óhatatlanul 
bűvkörébe kerül e tájnak, mely többünk számára a mesebeli 
erdőt idézi, ahol pihenni tud a fáradt, megnyugvást talál az úton levő, 

s tiszta vizű forrásból oltja szomját a vándor. E hely és a NÉGY BARÁT 
Baranya megye természetjárásának történetében külön fejezetet foglal el. 
Ma már mind a négy barát az égi ösvényeket járja, s a CINKE-TÁNYA 
is az enyészeté. De mi, késői utódok nem akarunk elszakadni. Őrizni 
akarjuk emléküket - minél több formában. Tanulhattunk tőlük, s máig 
tanulhatunk. Tanulhatjuk a természet alázatos tiszteletét, az élet gazdag
ságának fontosságát, a barátság hatalmas erejét.
Emlékezésünk, tiszteletünk újabb bizonyítéka e kő, az Emlékkő, amely
nek avatására gyűltünk ma össze. Mielőtt lebontanánk a leplet a kőről, 
idézzük fel a négy barát alakját, s a Cinke-tanyát.

| u_iviL.cr\ e. i ül

U

Baranyai Aurél

A
ugustin-díjas, Érdemes gyógyszerész, a pécsiek „Aurél bácsija". Bemu
tatásához Szabó László gyógyszerész professzort, a növénytan tanszék 
egyetemi tanárát hívom segítségül, aki 1982-ben így írt róla:

-Baranya megye gyógynövényeinek és gyógyszerészet-történetének 
legkiválóbb ismerője és kutatója. Munkássága kiemelkedő, mert 
nemcsak a szakirodalom tanulmányozóit ismertette meg tudásának kis 
hányadával, hanem, - ami ennél sokkal több, - a szakmai és napilapok 
utján rendszeresen közölt olyan irodalmi értékű esszéket, karcolatokat, 
amelyekben a természet, a gyógynövény és az ember kapcsolata állt 
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középpontban... írásai megtanítják az embert a természet szeretetén 
kívül a nép, a tudós öreg parasztasszonyok, a természethez közel élő 
bányászok becsülésére, tiszteletére. Baranyai Aurél természettudományos 
ismeretei és sajátos irodalmi stílusa műfajt teremtettek."
Neves szakmai társaságok alapító ill. vezetőségi tagja, de a rajzolás, ver
selés, a színház, a sport, a természetjárás, a botanizálás, a népgyógyászat 
is jelen volt életében. írásait, karcolatait a Dunántúli Napló rendszeresen 
közölte a mecseki gyógynövényekről, forrásokról, az erdőről, őzekről, 
szarvasokról, évszakokról, hangulatokról, régi farsangokról, az ifjúság
ról és a sportról, kígyóbőrről és a pipáról, kolostorkertekről, az erdőben 
rozsét szedő Jozefinről és arról, hogyan igyunk.
Közismert, népszerű ember volt, sokirányú érdeklődéssel, rendkívüli 
kapcsolatteremtő képességgel, szociális érzékenységgel. Feleségével 
négy gyermeket neveltek fel és nyolc unokájuk született.
Aurél bácsi 1956-ban egyik erdei cserkészése során rozsdás gyűszűvi
rággal találkozott. így mesélte el:
„Az erdőt átszelő szélesebb dűlőúton majdnem fel kellett kiáltanom. 
Mert ott állt egymagában a ferrugineák gigásza, egy másfél ember nagy
ságú oltári gyertyaszál, ahogy azt Természet anyánk túláradó boldog 
kedvében az én édes gyönyörűségemre odaültette, hogy most - fél 
esztendő múltán - is tisztán látom hímporos tarka zománcán játszani a 
délelőtti nap fiatal sugarait. Ahogy környezetén diadalmaskodva, vidám 
büszkeséggel magasodik a plebejus füvek fölé és bizakodó mosollyal 
üdvözli a gonoszságokból szőtt embert, azt még most is vissza tudom 
idézni. S nem röstellem, hogy akkor, egy virágzó növény láttán szinte 
megroggyant a térdem... Az a szál digitálisz olyan tanárom énnekem, 
aki több ihletet és tudásszomjúságot lehelt belém, mint az addigi köny
vek és professzorok mindenestül.

Vitéz Csokonay Sándor

K
i az, ki e nevet nem ismeri? Mielőtt „a források atyja" lett, kö
zépiskolai testnevelő tanár volt. Emellett 1924-től a Pécsi Atlé
tikai Club tornaszakosztályának edzője, majd a DNy Kerületi 
Tornaszövetség alelnökévé választották. (A PAC-ban ismerkedett meg 

Baranyai Auréllal, aki 1928-tól 1933-ig az egyesület főtitkára volt.). Test- 
ne-velő tanár volt, de az életet a mecseki erdő jelentette Sanyi bácsinak. 
Saját kedvére, mások örömére építette a forrásokat. A hátizsákjában ál
landóan hordott cementet, kőműveskanalat és más forrásépítő segédesz
közöket, hogy amikor szükség van rá, elővegye és „munkához lásson". 
A források elnevezéséhez előbb információkat gyűjtött a környékről. Sok 

132



geológus, erdész ismerőse volt, kikérdezte őket a terület érdekességeiről 
és ezek alapján nevezte el a forrásokat. Csak közeli, nagyon kedves ba
rátairól nevezett el forrásokat. A források tábláinak vésését, a kőfaragó 
mesterséget első feleségének édesapjától tanulta. Állandóan tevékenyke
dett, egész életét betöltötte a tenni akarás.
Évtizedekig használtuk az általa készített, kezelt mecseki forrás-nyilván
tartást. Nevét és fényképét a püspökszentlászlói kulcsosház kertjében 
emlékkereszt viseli, de van (az Ordas-tanya közelében) Csokonay forrás 
is. A Négy Barát forrás CS monogramja mögül az ő szikár alakja sejlik 
fel. Az általa foglalt Laci-forrásnak másodszülött fia a névadója. Évente 
Sándor-nap környékén emléktúrát szervezünk a tiszteletére.

Millner fivérek

A Millner fivérek vezető banktisztviselő gyermekeiként Pécsett születtek 
és a Magyar Nemzeti Bank Apáca utcai székházában laktak, itt nőttek 
fel. Hármójuk közül Tivadar a legidősebb, Budapestre került és ve
gyészmérnök lett. Az Egyesült Izzólámpagyár kutatójaként tudományos 
működésének sikert hozó eredménye egy olyan fémszál előállítása volt, 
mely izzás közben alaktartó, szilárd, rugalmas és hosszú életű marad. 
1954-ben Kossuth-díjat kapott, 1955-ben a Magyar Tudományos Akadé
mia levelező tagja lett.l958-tól 1961-ig az MTA Műszaki Fizikai Kutató 
Intézetének igazgatóhelyettese is volt.
Millner Jenő és Pál ( a négy barát közül kettő) a pécsi Szepessy Ignác 
utcai (később Belvárosi) népiskolában kezdte tanulmányait.
(Ott, ahol Baranyai Aurél is. Ismeretségük tehát nagyon régi keletű.) 
Jenő bácsi édesapja nyomdokain haladva a Takarékpénztár banktisztvi
selője lett, Pali bácsi pedig könyvelő. A DGT-nél, (a Duna Gőzhajózási 
Társaságnál) dolgozott és a pécsbányatelepi kórház főkönyvelőjeként 
vonult nyugállományba. Ők egy fedél alatt laktak a Heim Pál utcában, 
majd a bérházat egy Táncsics Mihály utcai kertes házra cserélték. Mind
ketten szenvedélyes erdőjáró, és különösen az orchideák iránt érdeklődő 
agglegények voltak, akik a Mecsekkel jegyezték el magukat.
Pali bácsi műkedvelő botanikusként tagja volt a PAB természetvédelmi 
munkabizottságának. 1972. szeptember első napjaiban a Jakab-hegy déli 
letörésének tövében a hazai orchideák között a legkésőbb virágzó Spiranthes 
spiralis-okat talált, amiről a „Botanikai Közlemények"-ben számolt be.
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Cinke-tanya

V
alószínű, hogy a II. világháború után épült a rönkház, amely fél 
évszázadig szolgálta az erdészeket, vadászokat és az erre vetődő 
erdőjárókat. Az ötvenes években (de még a hatvanasok elején is) 
hófogó rőzsefonatokat készítettek itt - a MÁV és az útfelügyelet részére. 

Idővel a házikó előterébe négy - saját kulccsal rendelkező cimbora fe
nyőfákat ültetett, madáretetőket helyezett el, sőt még egy kis konyhaker
tet is létesített hagymával, paradicsommal és paprikával.
A bükkfa árnyékában két pad között „szebb napokat látott" márványlap 
fedte az asztalt. A gyertyán törzsére borostyán futott, tövében meditá- 
lásra, pipázásra, az unokák oktatására alkalmas ülőhely lapult. A Cin
ke-tanya ajtaját acélpánt, lakatját autóbelső gumija védte. Az ablak felett 
- a Mecsek Egyesület legutóbbi (2003. szeptember) kiállításán is látható 
- faragott névtábla. A cégér mellett télen faggyúdarabok lógtak. A ge
rendák közeit agyagos sárral tapasztották. A házikó padlásán apró pelék 
hancúroztak, télen pedig erdei siklók aludtak.
A Cinke-tanya legbecsesebb bútora a Sándor bácsi által készített, névre 
szóló négy ülőke volt, de támlás vendégszékért sem kellett a szomszédba 
menni. Télen a remek dobkályha tíz perc alatt bemelegítette a házikót.
A drótfonatú kenyérpirító, a különböző méretű és alakú vágódeszkák, a 
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petróleum-és viharlámpa, a fejsze, a keretes fűrész, és egyéb nyeles for
rástisztító és -építő szerszámok, anyagok a fehérre mázolt faliláda és egy 
könyvespolc jelentette a komfortot a két vas- és az emeletes faágy mellett. 
Ez volt gyakran látogatott tanyája négy, közel azonos korú, a XIX. és XX. 
század fordulóján született, a természettel szimbiózisban élő embernek: 
Baranyai Aurélnak, Csokonay Sándornak és a Millner-fiúknak - Jenőnek 
és Pálnak. A Cinke-tanyára és rájuk emlékezünk.

Somosi László, a PannonPower Holding elnök-vezérigazgatója felavatja 
az emlékkövet.

Jó emberek ma is vannak:
Tisztelet és köszönet mindazoknak, akik az emlékkő létrehozásában (ki 
kisebb, ki nagyobb mértékben) részt vettek.
Somosi László - PannonPower Holdig, elnök-vezérigazgató
Halmos Gábor - igazgatási osztályvezető
Balázs László - Kőszén Kft., bányavezető főmérnök
Rábay Ottó - PannonPower Holding, felelős műszaki vezető
Papp Kálmán - erdészeti igazgató (Árpádtető)
Fekete Miklós - erdészeti igazgató (Hetvehely)
Kovács István - körletvezető erdész
Gulyás János - traktoros
Strasser Péter - útvonalfestő
Baronek Jenő, aki az emlékkő elkészítését koordinálta
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Végül, de nem utolsósorban es
sék szó a művészről, aki „meg
faragta" a követ.

uppert János pécsi szü
letésű, jelenleg Szek- 
szárdon élő alkotó. Első önálló kiállítása 1983-ban volt, Kígyós 

Sándor nyitotta meg. Azután Pécsett, Németországban, Tolnán, Gyön- 
kön önálló és több hazai és külföldi közös kiállításon szerepelt műve
ivel. Dolgozott a Villányi Nemzetközi Szimpóziumon, tagja a Fiatal 
Képzőművészek Stúdiójának és a Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesületének.
Meggyőződésem, hogy jó ügyet szolgált mindenki, aki hozzájárult a mai 
nap felavatott emlékkő létesítéséhez. Köszönet érte!
Méltó cselekedet volt ez azok mércéjével mérve is, akiknek ma ilyen for
mán is emléket állítottunk. A múltunkban meglévő, máig ható példák és 
minták megőrzése nélkül nem tudnánk megfelelni mai feladatainknak.
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Befejezésül térjünk vissza a négy baráthoz, idézzük egyikük gondolatait 
a szeretett helyről.

A Mecsek

H
ogy a négy barát miként vélekedett a Mecsekről, hogy mit jelen
tett számukra Pécs, szemléltesse válaszukat a következő, Aurél 
bácsi 1979-es jegyzetfüzetéből válogatott gondolatcsokor.

„A Mecsek, sorsunk áldott hegye, a hideg szelek porkolábja, jelképes 
magaslat. Vonulata minden mérnöki tervnél célszerűbben úgy helyez
kedik el, mint az örökké élő, izmos és fiatal Heraklész melegen ölelő és 
oltalmazó férfikarja, azóta, hogy kibújt a tenger alól, átvészelte a jégkor
szakokat és meglátta lábánál az első embert. Hullámtörőgát, védőpáncél, 
pajzs, melynek menedékében bizton alkothat, pihenhet és örülhet a szár
nyai alá bújt szelíd nép. Nem csak véd, táplál is. És gyógyít!" 
//Százezreknek szolgál kulisszául a vén hegy. Ma is olyan, mint száz, mint 
ezer éve. Példájával arra biztat, hogy élni érdemes és gyarapodni jó. A hábo- 
riJk és minden ellenségeskedés dacára. A levertség itt eloszlik, fellélegezhe
tünk, mert a béke itt nem kortesszólam, maga az élet igaz valósága." 
//Valahányszor elhagyom a várost, el kell szakadnom az erdős hegyvonu- 
lattól is, kedves, meghitt, családias Mecsekünktől, mellyel gyermekkorom 
óta nap mint nap társalogtam, akár a régi jakabhegyi remeték, a gombát 
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gyűjtögető nénikék és nyugalomba vonult bányászok az Istenáldás völ
gyében. És valahányszor visszahoz a vonat, már az alagútból kibújva 
Abaligettől ölelgetem hűséges pillantásommal, gyorsuló szívdobogással 
a Hegyet, a régi, falusi templomokat, a parányi vasúti őrházacskákat, 
füzes patakpartot, mezőket, nyárfasor-szegélyű országutat, házakat és 
hidakat, majd a gerincen a televíziós torony felkiáltójelét, a kivilágított 
várost a hegyoldalon, hazaérkeztem. Utam véget ért, kis patakom bele- 
ömlik az elringató, bizodalmas, kedves öbölbe, itt a Mecsek tövén."
„A gyermekkori szeszélyes kirándulások évtizedek alatt értelmet nyertek, az 
álmodozások gondolatokká értek, végül pedig gyönyörködtető, biztos lelki 
menedékké szilárdultak. Szürkülő fejjel, szinte beavatottan már nem fontos, 
hogy ösvény legyen előttem és út nyúljon utánam, csak zöldet és kék eget 
lássak, csak a szellő sóhaját halljam, csak friss, tiszta levegőt szívhassak." 
„Nem akarok másutt élni, a bennszülött Mecsek környéki népek tetsze
nek nekem. Ősi vérrokonok."
„Ne mondjuk a Mecsekre, hogy szép, nagyon szép, ez közönséges volna. 
Inkább bájos ő, enyelgő, kedves, családi, nyájas, amilyen bizonyára ke
vés van. Talán nincs is több - ennél az egynél."

Az emlékkő avatása alkalmából a Bártfa Utcai Általános Iskola tanulói 
adtak műsort.

A megemlékezés szövegét Baronek Jenő és Baranyai Pál jegyzetei alapján 
Tóth Klára állította össze.
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REÉH GYÖRGY EMLÉKTÁBLÁJÁNAK AVATÁSA

2003. OKTÓBER 14.

Fotók: Bárkányi Tamás L.
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R
eéh György (Pécs 1862-1932) városi tisztviselő. Apja fűszerke
reskedő 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. 1891- 

ben a választmánynak is tagja. 1903-tól 1921-ig az egyesület igazgatója. 
1913 és 1916 valamint 1927 és 1929 között a Madárvédő Osztály titkára, 
illetve elnöke. 1927-től örökös tag. A század elején ő szervezte éveken át 
a Tettyén rendezett ünnepségeket. A Mecsek Egyesület jegyzőkönyvébe 
halálakor ezt jegyezték be: „rajongó ápolója volt városunk egyik szép 
helyének, a Tettyének."

140



EMLÉKEZÉS CSOKONAY SÁNDORRA

HALÁLÁNAK 20. ÉVFORDULÓJÁN.

(1898-1983)

A
 mecseki források kutatója, a források atyja, és kitűnő testnevelő 
tanár, aki a testnevelés és a sport mellett a természet szeretetét 
oltotta tanítványaiba. Sok olyan diákot tanított a középiskolá
ban, akik később kiváló sportolók lettek. Barátainak segítségével ő állí

tott helyre nem egy mecseki turistalétesítményt, köztük a Cinke-tanyát 
és az Ordas-tanyát.
A Cinke-tanyára ma már csak a nemrég felállított és felavatott Négyba- 
rát-emlékkő emlékeztet. Több kulcsosház létrehozásában is segédkezett, 
bekapcsolódott a turistautak kijelölésébe és jelzéseibe. Az első és második 
világháborús évek kemény megpróbáltatások elé állították. Részt vett 
annak minden poklában, mint katonatiszt. Beosztottjainak, a katonáinak 
szilárd pártfogója lett. A helyzet fordulásakor azok is kiálltak érte. Ezek a 
nehéz évek nagyon megviselték, aminek eredményeként egész életében 
zárkózott ember maradt. Időjárástól függetlenül minden évszakban járta a 
szeretett Mecseket források után kutatva sokszor a levelek alatt böngészve 
a földet, hol csillan fel az életet adó víz. Saját magát is magányos farkasnak 
tartotta, mert gyakorta egyedül járt, és nem törődött azzal, hogy ki miként 
vélekedik fura tevékenységéről. Hátizsákot csak akkor vitt magával, ha 
éppen munkatúrát szervezett magának, és abba tette a szerszámait, és a 
segédanyagokat. Képes volt téglával megpakolni cókmókját.
Sanyi bácsi életét a családján és a testnevelő tanári munkáján kívül elsősor
ban a természetjárás jelentette. A turisták gyakran találkoztak vele a források 
feltárása és kiépítése közben. Akkor sokan talán nem tudták, hogy kitartó 
munkájával maradandó értéket hagy maga után. A forrásoknál lévő táblákra 
saját mag véste fel a feliratokat. A kőfaragás eme műveletét kőfaragó apósá
tól tanulta. Gyakran a környékre vonatkozó ismeretanyagot is felkutatta és 
összegyűjtötte, ami az elnevezésekre is hatott. Más források munkálatainál 
szaktanácsadóként működött közre, például Vasas-forrásnál. A hozzá közel
álló személyről, forrást nevezett el: Laci-forrás.
Csokonay Sándor egyetlen természetjáró szervezetnek sem volt tagja. 
Erre a példátlanul önzetlen munkára egyetlen hivatal vagy társadalmi 
szerv sem figyelt fel. Csupán úgy kapott nyilvánosságot, hogy hajdani 
tanártársa, Bánkuti Ferenc felkereste e hírrel a Hazafias Népfront akkori 
városi bizottságát, javasolva Csokonay Sándor munkájának hivatalos 
formában történő elismerését, kitüntetését. Váratlanul is érte a kitüntetés 
átadásáról kapott értesítés, mely a „Kiváló társadalmi munkáért" arany
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jelvény volt. Pár nap múltán a Pécsi Rádióban riport hangzott el róla, 
amit nem sokkal később a Petőfi rádió is teljes terjedelemben átvett. 
Természetjárása során szenvedélyévé vált a turistabotok gyűjtése, kivált, 
amikor meglátott egy-egy szép formájú somfa vagy mogyoróágat, azt ha
zavitte, és otthon megfaragta. Gyűjteményéből ajándékozta meg kedves 
túratársait, barátait. Cserháti József megyés püspököt is ebben a megtisz
teltetésben részesítette. Nem csak kedvelte a természet világát, az erdő
ket, növényzetet, madarakat, hanem jól ismerte is. Madárszeretetét úgy 
nyilvánította ki, hogy télire madáretetőket készített és helyezett ki a Me
csek különböző részeire, amelyeket ellátott eleséggel is. Hóban, fagyban 
is járta érettük a Mecseket. Tanítványait is erre nevelte. Ennek példája, 
hogy 1955-ben a Pollack Mihály Építőipari Technikum tanulóival, segített 
beindítani a kirándulásokkal egybekötött madárvédelmi akciókat, ellátta 
tanácsaival a diákokat. Sanyi bácsi 1960-ban, a tanév végeztével vonult 
nyugállományba. Sajnos igen rossz időszakban ment nyugdíjba, mert 
a nyugdíjalapba akkortájt csak az alapfizetés számított bele, ez bizony 
alacsony jövedelmet jelentett számára. Szolgálati idő meghosszabbítására 
nem volt lehetőség, de szerénysége folytán nem is törekedett rá, pedig 
anyagi helyzetének javítására jól jött volna. Ennek később látta kárát, 
ugyanis ahhoz, hogy a menzai étkezésre jogosulttá válhasson, heti egy 
alkalommal tanulószobai felügyeletet kellett vállalnia. Idült betegsége 
miatt jelentős gyógyszerkiadások terhelték. Félévenként segélyhez kellett 
folyamodnia, hogy párszáz forintos gyógyszertámogatást kaphasson a 
szakszervezettől. Szerénysége ebben is megnyilvánult, mert szégyellette, 
és mindig másokat kért meg a pénz felvételére. Még pályakezdő fia ter
hére sem akart lenni. Ekkor már csak egy-másfél órás kirándulásokat tett, 
pedig a szíve egész napra a Mecsekre csalta volna.
Álljon itt néhány példa munkái sorából. Az általa kiépített és foglalt for
rások: Betyár-forrás (1961, Kiss Lajossal), Bögrés-kút, Daragói nagyfor
rás (1967, Kiss Lajossal), Kedves-forrás (névadással), Laci-forrás (1947, 
névadással). Csokonay Sándor már nyugdíjas éveit töltötte, amikor 
megismerkedett Kiss Lajossal, a DÉDÁSZ művezetőjével, a szintén nagy 
természetbarát és túrázóval, akivel később együtt munkálkodtak több 
forrásnál. Ettől kezdve már nem kellett a hátán cipekednie az építési 
anyagot, mert új barátja elintézte az anyagbeszerzést és szállítást.
Kiss Lajos emlékezik vissza, hogy egy alkalommal éppen karácsony első 
napján hívta fel őt Sanyi bácsi azzal, hogy egy elhagyatott, félig romos kis 
házikót talált a Mecseken, azaz az Ordas-tanyát, amit érdemesnek vélt a fel
újításra. Érdekes, hogy éppen karácsonykor is a természet foglalkoztatta.
A hálás utókor, a természetbarátok (Baumann József és társai) a Nyugat- 
Mecsekben, a Virágos-völgyben egy forrást neveztek el róla Csokonay- 
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forrásnak. Aki manapság arra jár, gondoljon egy-egy korty víz mellett a 
forrás atyjára, mikor éppen szomjukat oltják a Csokonay-forrás vizével.
A Mecsek Egyesület tisztelettel és szeretettel emlékezik vissza Csokonay 
Sándorra. Munkássága, még ha magányosan is végezte, a közjavát szol
gálta, és ez a tevékenység a Mecsek Egyesület céljaival megegyezik.

A TESTNEVELŐ TANÁR

A
 Jezsuita Rend Pius Gimnáziumában, a Nagy Lajos Gimnázium
ban, majd a Pollack Mihály Építőipari Technikumban (1948-tól 
1960-ig) tanított. Több évtizeden át a diákok ezreit tanította az 
egészséges mozgásra, testnevelésre, az életben való helytállásra. Nagyon 

nehéz körülmények közt kellett helytállni, mert volt olyan tanév, amikor 
a tanulóknak négy helyszínen tartották a tornaórákat bérelt tornater
mekben. Például: a Székesfehérvár utcából villamossal vagy gyalogosan 
kellett a több mint 2 km-re lévő PEAC tornacsarnokba menni. Már az 
odaút és a visszaút is egy külön testedzést jelentett.
E cikk írója is Csokonay Sándor tanítványa volt ebben az időszakban, 
az ezerkilencszáz-ötvenes években. Sanyi bácsi éles látásával hamar 
felismerte tanítványainak mozgásképességét. Néhány kedves szóval 
biztatta a diákjait, mint például kitartó, szorgalmas, jó mozgású stb. Em
berségére jellemző volt, hogy még a „gyenge tornászokat" is értékelni 
tudta, amennyiben a szorgalmat, akaratot tapasztalta rajtuk. A tetteket 
osztályozta és nem a testi képességeket. Jó humorú ember volt. Például: 
»- Fiam a hétvégén voltál-e kirándulni? A diák őszintén megválaszolta, 
hogy nem. - Na akkor fuss három kört a pálya körül!" Még szívesen osz
togatta a „barackokat" is és a „fenékbillentést" gyorsabb mozgásra ösz
tönözve a diákokat, vagy éppen a csalafintaságokat jutalmazta azzal.
Az 1950-es években az iskola diákjai a kézilabdázásban, labdarúgásban, 
kosárlabdázásban, atlétikában, asztaliteniszben és birkózásban sikere
sen szerepeltek, de mégis kiemelkedett a legnagyobb „teniszcsillag" 
Gulyás István, aki később sokszoros magyar bajnok, örökös bajnok volt, 
es a nemzetközi élvonalhoz tartozott. Csokonay Sándor bár nem volt 
edző, de az iskolai testnevelés keretében megadta az alapokat azoknak a 
diáksportolóknak, akik később különböző egyesületek színeiben kiváló 
sportolók, első osztályú versenyzők lettek (Fáklya, Dózsa, Bányász, Épí
tők, Postás, PVSK egyesületek).
A pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola méltán 
°rzi ma is egykori testnevelő tanárának az emlékét. így rendszeresen 
Gsokonay Sándor Kézilabda emléktornákat rendeznek, melyekre az or- 
Szag több városából, testvériskolákból érkeznek csapatok. Legközelebb 

143



2004. március 20-án rendezik meg a Jókai utcai kollégium udvarában („A 
Mecsek nagy barátjának" ajánlva), amikor is megemlékeznek volt test
nevelő tanárukról. Most már tudjuk, hogy a szerény pedagógus milyen 
gazdag örökséget hagyott ránk.

Köztemetői megemlékezés

sokonay Sándor sírjánál 2003. november 9-én a Pécsi Vándorsport 
Szakosztály megemlékezést tartott.
Reggel találkoztunk a köztemető bejáratánál. Megtisztítottuk a sírt 

a lehullott falevelektől. Meggyújtottuk a síremléken lévő mécseseket és a 
magunkkal hozott gyertyákat. Kovács János megemlékezésében ismer
tette példamutató, önzetlen tevékenységét és emberségét. Az emlékezés 
virágcsokrát Kondi Gyula, a szakosztály vezetője helyezte el. A temetői 
megemlékezésen resztvettek: Arany Gábomé, Balla István, Bocsi András- 
né, Kondi Gyula, Kovács János, Rüll József, Strasser Péter, Szendéi Sára.

Csokonai Sándor emléktúra

A
 pécsi köztemetői megemlékezés után a főpályaudvari buszme
gállóban gyülekezett az emléktúrán résztvevő társaság. 9 órakor 
induló busszal utaztunk fel a Mecsekre, és a közbeeső megál
lókban is sokan csatlakoztak a túrázó csoporthoz. A pécsiek közkedvelt 

kirándulóhelyén, a Mandulásban volt a gyülekező (Mandulás-Reme- 
terét-Cinke-tanya-Laci-forrás-Eger-völgy: 14 km-es táv). A különböző 
szakosztályokból összegyűlt 32 fő örömmel vette tudomásul a napsü
téses, enyhe időjárást, ami igazán kedvezett a túrának. A nagy csoport 
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pár lépést követően csoportokká alakulva elindult Csokonay Sándor 
nyomdokain. Útjuk friss, párás levegőjű, fanyar illatú, avarral takart 
turistaúton haladt. A késő őszi, tél eleji pompában tündöklő, aranysárga 
koronájú, néha piros, és kirívóan világító zöld falombok között átszűrő
dő napfény mindenkit elbűvölt. A kissé hosszúnak tűnő, többször felfelé 
haladó út után egy óra elteltével leereszkedtünk a Remeterétre, mely 
régen a földbe vájt kunyhójú, teknővájó cigányok hangos kopácsolásától 
volt zajos.

Rövid pihenő következett a szép remeteréti esőbeállóban. Sokan szom- 
jukat oltották, bekaptak néhány erősítő falatot, erőt gyűjtöttek a Rózsa
hegy 110 m szintkülönbségének megmászásához. A déli irányba forduló 
kéksávú útról letérve, jeltelen úton mentek a volt Cinke-tanya felé. A 
turistautat keresztezve rátértek a Csokonay-tanyára vezető kék „L" jel
zésű útra. Rövid idő alatt elérték útjuk egyik fő célpontját, a Négybarát 
emlékkövet, amit Ruppert János szobrászművész faragott, és a Mecsek 
Egyesület létesített Csokonay Sándor, Baranyai Aurél, Millner Pál és 
Millner Jenő emlékére.
Megérkezéskor a természetjárók mindannyian kitették az asztalra a ma
gukkal hozott elemózsiát és innivalót, és közösen, egymást kínálgatva 
fogyasztották el. A túravezető, Kovács János beszámolt a csoportnak a 
köztemetői megemlékezésről, Csokonay Sándor életéről és munkásságá
ról, valamint a Cinke-tanya történetéről. Kötetlen, vidám beszélgetéssel 
ért véget az ott tartózkodás.
Fél egy tájban megindult a túracsapat hazafelé. Hamarosan elérték a jel
telen útról a Laci-forrást, amit Csokonay Sándor másodszülött fiáról ne
vezett el. Egy kis pihenőt tartott a csoport, miközben néhányan elhatároz
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ták, hogy az ott lévő korhadt padot ki fogják cserélni. Felvetődött, hogy a 
forrás előtti, eliszaposodott kis tavacskát is jó lenne kitisztítani, ami egy
ébként kedves színfoltja ennek a kirándulóhelynek. A rövid pihenő után 
folytatva a túrát leereszkedett a társaság a Szuadó-völgybe. Többször 
átkelve a kis patakon haladtak tovább, közben felfigyelve a természeti 
szépségekre, képződményekre, a fényjátékokra, az őszi levélhadra. So
káig felfelé haladtak a patacsi mező felé, majd onnan leereszkedve rövid 
pihenőt tartottak egy erdészeti faháznál. Innen már visszakanyarodtak az 
Éger-völgybe, majd a Teca-mama vendéglőjébe betérve, mások a Lajkó- 
csárdai buszmegállónak indulva búcsúztak el egymástól.

Kovács János rajza
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A MECSEK EGYESÜLET 
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA

írta és elmondta: 
ROZVÁNY GYÖRGY

E meghívót kézbe véve 
léptem be ide ma estére, 
hogy a múltra, jelenre nézve 
gondoljak a Mecsekre, Pécsre, 
s száztíz éves egyesülésre.

Nem azért, hogy most e szavak 
szépítsék meg városomat, 
de már éltem itt annyi évet, 
hogy dicséretének 
szenteljem toliamat,

s szívem tárja nagyobbra szememet, 
hogy akkor is lássam a Mecseket, 
ha éppen száz kilométerek 
távolából gondolok rá, 
s viszem minden hová 
magammal Pécset.

Ha most az emlékezésnek 
adunk itt egy órát, egy hetet, 
meghosszabbodik vele az élet.

Minden kép eleven történet, 
nézi a szem, érzi a kéz, 
fát, követ, sziklát, forrást becéz, 
kusza utakra kelti lábamat 
egyszerre látni völgyet, hegyet, 
derengő tájakat.

Míg mély lélegzetet veszek, 
összefűzöm az éveket, 
mert élet ez, nem holmi tárgy, 
mit mozgat a képzelet.
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Múltat s jelent így őrizzük meg, 
hogy jusson a jövőnek, 
s érezze át az is, ki még gyerek: 
mennyi szépség, mennyi tett, 
mennyi szeretet szólal itt meg, 
s mennyi munka mosolya 
ünnepli a Mecseket.

A jövő is így tudja meg, 
mi az a kincs, amiért 
dolgozni, fáradni érdemes.

(Pécs,2003.09.12.)

A kiállítást rendezte: B. Horváth Csilla, Bóday Miklós, Baronek Jenő
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DELHITŐL A MOUNT EVEREST LÁBÁIG

VARGA JENŐ
Fotók: Merkl Balázs és Merk István

A nagy kaland sajátos stílusban és szerkezetben meg
írva, képekkel színesítve.

(Szerkesztő)
Rendkívüli bátorságról tett tanúbizonyságot Baronek Jenő, amikor 

megkért arra, hogy a túránkról írjak egy beszámolót. Egy kezemen 
meg tudom számolni azon írásaimat, amelyek megjelentek, ráadá

sul kis példányszámú, baráti körökben olvasott kiadványokban. Ezek közül 
Jenő nyilván egyet sem olvasott, s így bizalmát nem is tudom kellőképpen 
megköszönni. Mindazonáltal oly nehéz terhet rakott a vállamra, hogy alig 
bírom magam tartani a papír fölött. Harcolnom kell azért, hogy a tisztelt ol
vasó ne lapozzon tovább a második oldal után, jó esetben a képeket átnézve 
ugorja át az oldalakat. Azért is küzdenem kell, hogy Jenő becsületén csorba 
ne essen, és nehogy elmenjen a kedve a könyvek szerkesztésétől.

Tehát nem vagyok gyakorlott író, nem ismerem a különböző szabályo
kat, elvárásokat, de igyekszem. Azt azonban biztos megígérem, hogy 
nagy-nagy szeretettel írok, szívemben mélyen tisztelve mindenkit, aki-
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ről, és mindenkit, akinek mesélek. Azon leszek, hogy élményeink leg
alább egy részét át tudjam adni Önöknek. Kérem, fogadják megértéssel 
ezt az amatőr túraleírást. Azzal nem is próbálkozom, hogy egy naplósze
rű leírást nyújtsak át Önöknek, hisz annyi látnivaló, annyi élmény ért, 
hogy egy könyv is megtelne. Ezért inkább egy-egy képeslapot szeretnék 
átnyújtani az olvasónak.

Az ELŐZMÉNYEK

K
is túracsapatunk magja, Ambrus Sándor, Merkl Balázs, és jó
magam tíz évvel ezelőtt kezdett el komolyabban túrázni. Négy 
évvel ezelőtt társult hozzánk, és lett állandó csapattársunk Merk 
István. Főleg a környező országok magashegyi terepeit kerestük fel. így 

jutottunk el kezdetben Erdélybe a Fogarasi havasokba, Szlovéniába, a 
Júliái Alpokba, Szlovákiába, a Tátrába. Később egyre távolabb, és egyre 
magasabbra merészkedtünk. Hátizsákjainkba egyre sűrűbben kerültek
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be a hegymászó-felszerelések is, s így már eljutottunk az olaszországi 
Dolomitok csúcsára, a Marmoládára, Ausztria tetejére a Grossklockner- 
re, ami már 3793 méter magasan van. Sikerült egyre több tapasztalatot 
szereznünk, és így nőtt a bátorságunk egyre nagyobb, és izgalmasabb 
célokat magunk elé tűzni. Jól tudtuk már, hogy ezekbe a magasságokba 
csak jó szellemi és fizikai állapotban lehet biztonságosan eljutni. Egyre 
tudatosabban készültünk túráinkra. Rendszeres futással, hazai kirán
dulásokkal próbáltuk erőnlétünket a lehető legjobb állapotban tartani. 
Igyekeztünk minél több információt beszerezni a kiválasztott terület
ről. Az Internet, útikönyvek térképek segítségével egyre alaposabban 
készültünk, hogy elérjük a soron lévő hegycsúcsot. így jutottunk el 
az utóbbi években az első 4000 méter feletti csúcsunkra, a Berninára 
Svájcban, majd a csodálatos Monte Rosa csoport 4500-as csúcsai köz
ül néhányra, és 2002-ben, mintegy megkoronázva az előző időszakot, 
sikerült feljutni az Alpok és a szűkebb Európa legmagasabb csúcsára, a 
Mont Blancra. Ezek a magashegyi túrák, a hegymászást is érintő, sikeres 
kalandok, amelyek a felkészülés fáradalmait kárpótolták, arra ösztönöz
tek bennünket, hogy merészebb terveket is szövögessünk. Szerettünk 
volna minél izgalmasabb, az európai kultúrkörtől távol eső vidékre 
eljutni. Tudtuk, hogy a Mount Everest megmászásának 50. évfordulója 
2003 májusában lesz. Ezért találtuk ki, hogy ez emberi teljesítőképesség 
hatá-rait feszegető, nagyszerű eredmény helyszínére - e módon is tisz
telegve a felfedezők emlékének - Nepálba menjünk. Végső úti célunk 
a klasszikus expedíciós útvonal legfontosabb állomása, az Everest Base 
Camp, magyarul az Everest Alaptábor lett. Nagy örömömre, öcsém, 
Varga Csaba is csatlakozott hozzánk. Nem állom meg, hogy le ne írjam, 
hogy a nemes cél érdekében, az amúgy kényelmes testvér összeszedte 
magát és nagy lemaradását futással, kemény túrázással behozta, és még 
arra is képes volt, hogy egyik napról a másikra a cigarettáról is lemond
jon. így tehát öten kezdtük meg a felkészülést bő egy évvel az indulást 
megelőzően. Mindenkinek megvolt a maga részfeladata. Információk 
gyűjtése, térképek, úti leírások tanulmányozása, orvosi vizsgálatok, 
védőoltások, gyógyszerek beszerzése, fotózás, filmezés megszervezése, 
a repülőjegyek megrendelése, a felszerelések, úti holmik összeállítása, 
pontosítása, stb., mind-mind, személyre szabott volt. Nagy feladat volt 
a család és a munka megszervezése, hiszen több mint egy hónapra ké
szültünk el. Tengernyi feladatot kellett előre megoldani és mindez a fel
készüléssel együtt s csoport tagjaira nagy terhet rótt. Itt is köszönetét kell 
mondanunk szeretett feleségeinknek, akik nyilván egységnyivel több 
munkát voltak kénytelenek miattunk elvégezni. Ám ahogy megkaptuk 
az első oltásokat, a visszaigazolást a repülőjegyről, ahogy az útlevelekbe
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bekerültek a vízumok pecsétjei, úgy vált bizonyossá, és egyre inkább 
visszafordíthatatlanná az ügy. Egyszer csak azon vettük észre magunkat, 
hogy annyi munka, annyi lefutott és legyalogolt kilométer után, egyet
len hátizsákkal elindultunk Ferihegy felé. Nos, kérem Önöket, nézzük 
együtt mi is volt az optika túloldalán.

Az UTAZÁSOK

A LEGGYORSABB A REPÜLŐ...

2
003. május első napján, hajnalban - miután elbúcsúztunk szeret
teinktől - egy kisbusszal mentünk fel Budapestre, a repülőtérre. 
Mivel Magyarország területét illetően kis ország, így nálunk nem 
hétköznapi élmény a repülés. Közülünk Balázs számított rutinos repü

lősnek, öcsém és én egy-egy repülésen voltunk túl, úgy 20 évvel ezelőtt, 
emlékeink már kopottak voltak. Sanyika és Pite pedig először élte át, 
amikor az óriási géptest a levegőbe emelkedik. így aztán legtöbbünket 
kíváncsi izgatottság, talán csipetnyi fűszeres félelem kerülgetett, de csak 
úgy módjával. Inkább csak borzolt, és egyszer-egyszer csípett egyet ez 
az érzés. Az útlevélkezelés, a csomagok mérlegelése, feladása olyan pil
lanatok voltak, melyek elgondolkoztatják az embert. Kipipálnak egy lis
tán, ez volt a személyed, és anyagi valóságod sem több önnön magadnál, 
és az a kevéske személyes holmidnál, amit a fedélzetre felvihetsz. Egy
fajta levetkőzés ez. Amikor sorsodat kiadod a kezedből, és biztosan tu
dod, hogy az események tőled függetlenül fognak történni, és nemhogy 
beavatkozni nem tudsz, de igazán beleszólásod sincsen. A kocka el volt 
vetve, elszakadtunk az anyaföldtől, és az ismeretlen felé fordultunk.
Első állomásunk Moszkva volt. A repülőtérhez közeledvén láttuk, hogy 
még itt nincs vége a télnek. A tavak nagy része még jéggel volt borítva, bo- 
rongós, hideg idő várt bennünket. Első leszállásunk rendben megtörtént, 
és ez a tény bizakodásra adott okot azoknak is, akik jobban tartottak az 
úttól. Beléphettünk a régi orosz nyelvórákon már megismert Seremetyevó 
II. repülőtér szocreál épületébe. Ez a légi kikötő merőben más volt, mint 
akár Ferihegy, vagy akár a filmekből ismert más repterek. Kint a betonon 
ősrégi piros MTZ traktorok, és más közlekedési műemlékek nyüzsgése, 
bent pedig a rideg, érzelmektől mentes stílus arra utalt, hogy a változás 
nem olyan gyors és egyszerű. Az átutazók várakozójából, a nagy üveg
ablakokon keresztül kerestük következő gépünket, amelynek úti célja már 
Delhi volt. Aggódva fürkésztük a szállító targoncákat, vajon csomagjaink 
jó úton haladnak-e. Amikor a szemerkélő esőben megláttuk, hogy egy
forma zsákvédő-zsákjaink jól védik zsákjainkat, és azokat gépünkre fel is 
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rakják, kicsit megnyugodtunk. Beszállva a hatalmas, legmodernebb Boeing 
gépbe, a közel háromszáz utas között több tucat indiai arcot is láttunk, jel
legzetes fejfedőikkel. Itt éreztük először, hogy egy más világba készülünk. 
Delhi repülőterén éjszaka landoltunk. A kiszállás után, csomagjainkat 
újra a vállunkra véve még egy felületes vizsgálat az A-típusos vírus mi
att, és máris kint találtuk magunkat hajnali 3 óra környékén a majd' 40 
fokos indiai éjszakában.
Hazafelé már mi is rutinos repülősöknek éreztük magunkat, - a nagy gépe
ket tekintve mindvégig az Aeroflot szárnyai alatt utaztunk - és leszámítva a 
moszkvai csigalassú, a csatlakozó gépek időszorításával küzdő átutazókkal 
mit sem törődő hivatalnokokat, gond nélkül zajlott utazásunk. Csomagja
inkkal együtt mi is hazaérkeztünk, egyedül Pite tartós elemeit ítélte vissza
felé túl veszélyesnek egy indiai csomagellenőr. Volt aztán egy izgalmasabb 
repülőutunk is. Nepálban is igénybe vettük az emberiség e nagyszerű 
találmányát. Egy rövid, de annál érdekesebb utunk volt egy magashegyi 
re-pülőtérről - Lukiéból - Katmanduba. Ez a repülőtér a Mount Everesthez 
legközelebb épült, kb. 2800 méter magasan. A sík területek itt nem jellemző
ek, így aztán egy meredek, rövid kifutópálya, a végén több száz méteres sza
kadékkal, - érdekes látvány. Az épp induló gépnek nincs sok választása, mert 
vagy így, vagy úgy de elszakad az aszfaltcsíktól. Ez a kis repülőtér abban a 
néhány reggeli órában, amiig a feltételek biztonságosak, óriási forgalmat 
bonyolít le. A húsz-egynéhány férőhelyes, pid Domier gépek ötpercenként 
szállnak le, majd az utasokat és a csomagokat kicserélve, alig néhány perc el
teltével máris indulnak vissza. Úgy éreztük, mintha valamelyik hazai távol
sági buszpályaudvaron lennénk. Hétköznapi gyakorlatiasságot, megbízha
tóságot éreztem a látottak alapján. A buszos hasonlat annál is inkább helyes, 
mivel Nepálban a domborzati viszonyok, vagy inkább viszonytalanságok 
miatt a kisrepülőterek hálózatát fejlesztik. Közel 20 kisebb repülőtér segíti a 
nepáliak közlekedését. Mi is beszálltunk a gépünkbe, és bízva a német ipar 
precizitásában, becsatoltuk öveinket. Kihasználva a pálya minden centiméte
rét, a legfelső ponton a gép befékezve pörgette fel a motort, és óriási hanggal 
és remegéssel, mint egy kihúzott nyílvessző várta, hogy a fékek oldjanak, és 
lendüljön minél magasabbra. így is történt. Szinte a bőrünkön tapasztaltuk a 
repülés élményét. A nagy gépek hatalmas belső tere, monoton zúgása, sima 
lebegése, a felhők feletti semmiség látványa csak emlék volt. Itt pontosan 
éreztük, hogy a levegőben is vannak „lyukak", döcögtünk, süllyedtünk és 
emelkedtünk. Jól láthattuk, hogy 4000 méter magasságból a házak parányi 
pontocskák, és egy hegyi folyó is csak egy ezüstösen csillogó, fényes szalag. 
Repülés volt ez a javából! Felhőkből ki-be, időnként felbukkanó 7-8000-es 
csúcsok. Tapintható volt a magasság. Óriási élmény volt, és megnyugvás is, 
amikor Katmandu repterén újra a saját lábunkon álltunk... a földön.
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Gyors a taxi!

A
z első taxis élményünk a delhii reptérnél volt. Mint ahogy már 

írtam, iszonyú, számunkra ez idáig nem tapasztalt hőségben 
néhány percig alig hittük el, hogy Pécstől 6000 km-re vagyunk, 
India fővárosában. Pillanatnyi megtorpanásunkon a vagy tucatnyi ajánlkozó 

taxis lendített át. A szerencsés kiválasztott boldogan indult el velünk a köz
pont felé. S, bár mi mondtuk, hogy a vasútállomásra menjünk, ő - miután 
ecsetelte, hogy 3 napon belül lehetetlen vonatjegyet szerezni következő úti 
célunkhoz - készségesen egy utazási irodához vitt bennünket. Indiában és 
Nepálban az utazási irodákat az jellemzi, hogy az egy-két alkalmazotton 
kívül, maximum 2-3 ember fér el. Legtöbbször egy kis szobányi, 7-8 m2-es 
helyiségben állnak neki a szervezésnek. Készségesen, a jó üzlet reményében 
nagy lendülettel látnak a munkához, és rendkívül hatékonyak. Bármikor, 
bármivel, bárhova szerveznek utazást, vagy egyéb programot, mint a mi ese
tünkben, akár hajnali négy órakor is. Jelen esetben, miután mi is meggyőződ
tünk arról, hogy vonatjegyre nincs esélyünk, úgy döntöttünk, hogy taxival 
megyünk a Delhitől 800, míg a nepáli határtól 200 km-re lévő Gorakhpurba. 
Öt óra után előállt egy légkondicionált - ez a tény, később különösen 
felértékelődött - Toyota terepjáróhoz hasonlító autó, egy szimpatikus so
főrrel. Egy egész napos utazás után újabb egész napos utazást kezdtünk 
meg. Miközben elhelyezkedtünk és felvirradt, már elértük Delhi keleti 
külvárosát. A csoport tagjainak noteszében az első szavak a döbbenetes, 
az elképesztő, a hihetetlen, és az ehhez hasonló jelzők közül került ki. A 
nyomornak ezt a fokát nehezen lehet így napfelkelte idején értelmezni. 
Bár itthon a város szélén mi is látunk ezt-azt, de ezt az óriási méretekben 
és tömegekben látott szegénységet nehéz éhgyomorral feldolgozni. Aztán 
utunk során kicsit tompult ez az él, és az út menti falvak, kisebb városok 
már emberibbek voltak, - mi is szoktuk a látványt - de mindvégig nagy 
hatással voltak ránk ezek az életképek. Az út állapota egyébként meglepő
en jó volt, és örömmel tapasztaltuk, hogy ez mindvégig így volt. Indiában 
több, Nepálban jóval kevesebb út van, de a minőséget - leszámítva néhány 
földcsuszamlás által elvitt útszakaszt - a mi ormánsági falvaink bizony 
irigyelhetnék. A közlekedés amúgy nagyon érdekes. Eleve számunkra az 
elején nagyon szokatlan, és a beidegződéseinkkel ellentétes volt a balolda
li haladási irány. A járművek kusza egyvelege, kaotikusnak tűnő közleke
désük miatt, a veszélyérzetünket egy más szinten kellett értelmeznünk. A 
legjellemzőbbek - a királyok - az azonos alvázra épített buszok és teher
autók. Ezután jönnek a rangsorban a kisbuszok, terepjárószerű autók, és 
a személyautók. Ezek zöme taxiként üzemel. A lakott területek közelében 
aztán elképesztő számú motort, motor által hajtott, egyéb meghatároz
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hatatlan formájú gépezetet, kerékpárt, szamár, ló, bivaly, vagy éppen 
ember által vontatott kocsit vagy taligát látni. Külön is írok majd a helyi 
tömegközlekedést lebonyolító riksákról, és azok motorizált változatáról a 
tuk-tukokról. Amúgy a közlekedés békésen folyik. A nagy forgalom elle
nére, ha nem is nagy sebességgel, de lehet haladni. A dudát és az indexet 
számunkra kezdetben megfejthetetlen módon használják, de néhány száz 
kilométer után beláttuk, hogy jól működik a rendszer. Az előzésről ugyan 
máshogy gondolkodnak, mint itt Európában, s időnként mi is aggódtunk, 
hogy a szembejövő autó ugyan lát-e minket, de a helyzetek mindig meg
oldódtak, és hangos szó, mutogatás nélkül segítik egymást a sofőrök, ter
mészetesen a mérettől, és a sebességtől függően. Az erősebb kutya szabá
lya itt is él. Balesetet láttunk ugyan, de nem sokat. Az azonban rendkívül 
mulatságos, ahogy az autókat javítják az utakon. Például, ha egy teher
autónak elromlik az első futóműve, akkor nagyjából a következő történik. 
Az autó ott, ahol éppen van, megáll. Nem húzódik le a padkára, ott az út 
kellős közepén, a felezővonal mellett. Téglával, kővel vagy leveles ágakkal 
körberakják a járművet. Ez az elakadási háromszög. Ezután nekilátnak a 
javításhoz. Ott helyben a földön szétszerelik az autót és kijavítják, vagy ki
cserélik a hibás alkatrészt, akár fődarabok nagyjavítását is elvégzik. Joggal 
hihettük, hogy itt mindenki ért az autókhoz. Visszatérve a mi utazásunk
hoz, sötétedés után kicsit fokozódott az izgalom a mi taxinkban. Először is 
aggódtunk, hogy sofőrünk - aki végig remekül teljesített -15 órás vezetés 
után nem alszik-e el? Aztán a rengeteg kivilágítatlan jármű, és ezek elő
zése tartott bennünket nagyon éberen. Végül is csaknem húsz órai utazás 
után éjfélkor érkeztünk aznapi úti célunkhoz, Gorakhpurba.
A nagyvárosokban szintén közlekedtünk taxival, főleg szálláshely és busz- vagy 
vasúti pályaudvar között. A leggyakoribb TAXI a Maruti-suzuki kisbusz, ami 
itthon is ismert. Az itteni gyakorlatnak megfelelően mi is bepréselődtünk cso
magjainkkal együtt bármilyen kicsi autóba. A taxis eleganciát és kényelmet az öt
venes években érlelődött Hindusztán Ambassador típusú autó jelentette. Titkon 
mindig vágytunk arra, hogy ilyennel is utazzunk. Szerencsére utolsó utunk során 
a delhii reptérre menet ez a vágyunk is teljesült.

Lassú a busz:

N
epálban szinte kizárólag, de Indiában is jelentős részben autó

buszokkal bonyolítják le a helyközi közlekedést. Mint ahogy 
már említettem az indiai TATA teherautó-alvázakra kerülnek 
föl különböző minőségben a felépítmények. Ezek kisipari módszerekkel, 

műhelyekben készülnek, és ahogy elnéztük, az idő végezetéig használják 
őket. Nepálban viszonylag jó állapotban, Indiában azonban borzalmas 
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műszaki színvonalon állnak az autóbuszok. Ennek megfelelően az utaslét
szám minimum kétszerese a megengedettnek, sok esetben a-csomagokkal 
együtt a tetőn is utaznak az emberek. A tömegnyomor egyébként minden 
járműre vonatkozik, - kivétel csak a magasabb osztályú vasúti kocsik - így 
a kihasználtságot illetően nem érheti szó a ház elejét. Mi is több viszony
latban utaztunk busszal. Gorakhpur - indiai-nepáli határ - Katmandu 
- Jiri, és vissza. Az utazások jó hangulatban, az itthoni árakhoz képest 
olcsón, de cserében nagyon lassan történik. Vidám nyugodt sofőr, recsegő 
zene, fél-órás pihenők, evés-ivás-ürítés, csomagok a tetőn, kanyargós he
gyi utak. Ezek a fő jellemzők. Van viszont egy érdekes intézmény a buszo
kon, ez pedig a segédsofőr. Rendszerint egy egészen fiatalember, akinek 
több dolga is van. A jegyek ellenőrzése, a különböző útdíjak kifizetése, az 
ajtó kezelése. O terelgeti az utasokat a pihenő végeztével a buszra, éket rak 
a kerék alá a megálláskor, és az autóbusz oldalát ütemesen verve segíti a 
sofőrt a szűkebb manővereknél. A sok megállással együtt a tempó lassú 
(kb. 20 km/h, Budapest-Pécs, nepáli viszonyok között, 10 óra!), de figyel
ve az embereket, a tájat, összességében nagy élmény az utazás. A buszok 
amúgy több más funkciót is ellátnak. Az embereken és poggyászaikon 
kívül egyéb csomagokat, leveleket és híreket is szállít, sőt a hegyekben a 
kerekek alá kirakott gabona cséplésében is segédkeznek.

VÁROSBAN gyors: a TUK-TUK!

M
inden távol-keleti városi utcakép meghatározója a TUK-TUK. Ez 

a motoros tricikli-had bonyolítja le a helyi közlekedés nagy részét. 
Ez a kis kerekű, burkolt, szélvédővel ellátott, műbőrtetős szerkezet 
bámulatos ügyességgel halad utasaival, vagy egyéb terhével a nagyvárosi forga

tagban. A kétütemű motorkerékpár-motor által hajtott gépcsoda füstölögve pöfé
kel az utakon, néha meglepően nagy sebességgel. A legtöbb esetben a turistákat 
tucatnyi vállalkozó, vagy azok közvetítője támadja le, és próbálja megszerezni, a 
várhatóan extra-profitot jelentő utast. Mivel mi bírtunk az alkudozás képességé
vel, és néhány nap után ismertük az árakat, legtöbbször a helybéliekéhez közeli 
tarifákon utaztunk. Az alkudozás általában nehezen indult, de az egyezség után 
korrekt volt az ügymenet.

VÁROSBAN LASSÚ: A RIKSA!

A
 TUK-TUK mellett a másik jellemző közlekedési eszköz, a RIK

SA. Ez a törékeny háromkerekű szerkezet, és gazdáik hihetetlen 
szorgalommal róják az utakat. Különböző színvonalon díszített és 

karbantartott RIKSÁK százával nyüzsögnek, és lépten-nyomon agitálják a 
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gyalogosokat, hogy hagyjanak fel a lábbelik koptatásával. Olykor elképesz
tően alacsony áron is felajánlják a szolgálataikat. Ok a kicsit is megbecsülik. 
A hajtők a legtöbb esetben vékony, inas emberek, a gyerekektől egészen az 
idősebbekig. Agyonhasznált, kopottas ruháikban fáradhatatlanul, erejüket a 
végsőkig kihasználva nemegyszer 3-4 főt, vagy más nehéz terheket szállíta
nak. Mivel ezek az emberek általában tanulatlanok, nem beszélnek angolul, 
így az alku is nehezebb velük. Úgy vettük észre, hogy egy nagyvárosban 
viszonylag kis területen mozognak, s így előfordulhatott az az eset, amikor 
egy helybéli riksással is eltévedtünk Katmanduban.

A VONAT!

B
ár Nepál vasúti hálózata nem éri el a 100 km-t sem, - mi sem 

vonatoztunk ott - Indiában, viszont valószínűleg a legjobban 
szervezett intézmény amit láttunk. Mivel tanultunk a jegyvásár
lás terén, ezért már túránk harmadik napján megvásároltuk a visszaút 

jegyeit. Gorakhpur vasútállomásán álltunk be a sorba, és egy-két órai 
várakozás után sikerült megvenni valamennyi jegyet visszafelé. Gorakh- 
pur-Varanasi-Agra-Delhi viszonylatban igyekeztünk éjszakai utazást 
szervezni. Ez sikerült is. így időt, és a szállás miatt pénzt is spóroltunk. 
Nyilván az angol hagyományok miatt, a vasútállomások hasonlatosak 
az európaiakéhoz. Nagyobbak ugyan, és kicsit piszkosabbak is, de indi
ai viszonylatban üde terület volt egy-egy állomás. Megszámlálhatatlan 
ember várakozik csendben vonatjára. Éjjel-nappal óriási a forgalom, az 
olcsó vasúti kocsik zsúfolásig tömve, sőt itt is láttunk tetőn utazó embe
reket, ami számunkra teljesen valószínűtlen. A domború, sima lemezen 
kapaszkodni sem nagyon lehet, és egész egyszerűen nem értettük, hogy 
ezt miért engedik meg. Meglepetésünkre, az egy hónappal előre lefoglalt 
jegyek jól működtek. Indiában több osztály van a vonatokon, mi felülről 
a másodikat használtuk. Ezek kényelmes, légkondicionált hálófülkés 
kocsik voltak. A kocsik oldalán számítógépes, név szerinti lista tájékoz
tatta az utasokat! A peronokon az utasellátás színvonalasnak mondható, 
a vonatok érkezését és indulását angolul is közük a hangosbemondók. 
Nagy csomagjainkkal mindig feltűnést keltettünk, főleg azokon a helye
ken, ahol turisták nemigen fordulnak meg. Sokszor volt az az érzésünk, 
hogy vannak a minket bámuló felnőttek és gyerekek között olyanok is 
akik alig-alig láttak fehér embert.
Gorakhpurban történt meg az az eset, hogy míg öcsém és Pite a csomag
jainkra vigyázott az állomáson - mi hárman mást intéztünk - körbevették 
őket harminc- negyvenen, és voltak olyanok közülük akik megcsípték, 
megtapogatták őket, így ellenőrizvén, hogy ők is hús-vér emberek.
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Nepál

M
ásodik képem Nepálról mesél. Ezt a mindössze másfél 

Magyarországnyi, kb. 23 millió lakossal bíró kis országot, 
Földünk két legnépesebb országa, Kína és India fogja ösz- 
sze. Korai történelme megannyi kis fejedelemség osztozkodásával telt. 

Az 1700-as évek végén jött létre a mai országhatárok között a Gurkha Fe
jedelemség, melynek célja nem volt más, mint hogy a két óriás hatalom 
között egyensúlyozva, megőrizze függetlenségét. Aztán az 1800-as évek 
közepén a Rána család ragadta magához a tényleges hatalmat. E család
ból került ki a mindenkori miniszterelnök, akinek hatalma a királyénál is 
nagyobb volt. Közel 100 évig uralkodtak az országban, míg 1951-ben egy 
széles körű népi mozgalom véget nem vetett a Rána-dinasztia egyed
uralmának és visszaállította a király hatalmát. Ettől az időtől kezdve 
Nepál szélesre tárta a kapuit a külföldi tőke és az idegenforgalom előtt 
és megkezdődhetett a gazdasági élet fejlesztése. E folyamatnak lett ko
vásza, a szintén ebben az időben szervezett hegymászó expedíciók egész 
sora is. A természet itt nem fukarkodott az izgalmas, kalandos, ismeret
len magasságokat, mélységes völgyeket rejtő földrajzi csodákkal. Külön
leges terepe ez az emberi teljesítőképesség határait kereső sportemberek
nek, az ismeretlent ismerni akaró utazóknak.
Nepál - mint szinte mindenben - földrajzi értelemben is bámulatos szél
sőségeket mutat. Bár észak-déli kiterjedése alig 200 km (K-Ny 800 km) 
mégis megtalálható itt a déli oldalon a tengerszinthez közeli fekvésű 
mocsarakkal, magas füvű szavannákkal, bozótokkal tarkított trópusi 
dzsungel, gazdag vadállományával (tigris, orrszarvú, elefánt, krokodil), 
és északi határainál a Himalája hat-hétezer méter magas gerincvonulata, 
köztük szépen sorakozva a 8000 m feletti csúcsok. Nepál a függőleges 
ország - szokták mondani. Ezek a sajátos domborzati viszonyok megha
tározzák az ország és az emberek életét. Míg délen mezőgazdaságilag jól 
művelhető, utakkal átszőtt területek a változás, a fejlődés színterei, addig 
északon az örök hó birodalma, az alig megközelíthető, az állandóságot 
jelentő terméketlen hegyvidék. Az előbbi, most, hogy az ENSZ segítsé
gével sikerült legyőzni a maláriát, a fejlődés, a könnyebb, kényelmesebb 
élet záloga lehet. Addig az utóbbi talán az a hely, ahol az alapok vannak, 
ahol a természet ereje szunnyad, ahol - mi európai emberek különösen 
- lelki megnyugvást, az érzelmek tisztaságát kereshetjük.
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A GAZDASÁGRÓL!

N
epál gyakorlatilag mezőgazdasági ország. Az utóbbi évtizedek

ben ugyan megindult a fejlődés, de Nepál még mindig földünk 
legszegényebb országai közé tartozik. Az önellátó rendkívül 
egyszerűen gyakorlatilag műszaki háttér nélkül - mindennapos a jó esetben 

állatok által vontatott faeke látványa - működő családi parasztgazdaságok 
termelik meg a belső szükségleteket. Óriási munkával - sok esetben az erdők 
kárára - alakították ki a teraszos, gazdálkodásra alkalmas területeket. Az 
alaptáplálékot, a rizst, búzát, kukoricát és ahol arra mód nyílik zöldséget, 
gyümölcsöt termelnek. A világon is jelentős a jutatermelés. A magasabb régi
ókban fő ágazat az erdőgazdálkodás, és az állattartás. Jelentős a kecske, juh, 
a sík vidékeken a bivaly, valamint a szarvasmarhaállomány. S bár a teheneket 
itt sem vágják le, mégsincsenek akkora tiszteletben, mint a szomszédos Indi
ában. A magas hegyvidék fő haszonállata a jak.
Az a kevéske ipar, ami Nepálban van, főleg a mezőgazdaság által termelt 
javak feldolgozására épült. Ezen tevékenységek legnagyobb központja 
Katmandu, a maga milliós agglomerációjával. Természetesen él a hagyo
mányos kézműipar és jelentősek a kisipari műhelyek is. Az ipar fejlődé
sének legnagyobb akadálya a domborzat miatt igen nehezen fejleszthető 
úthálózat hiánya, és az energiahiány. Érdekes, hogy az országban csak
nem ezer kisebb-nagyobb folyó van, ám a vízi energia hasznosítását ne
hezíti a változó, kiegyenlítetlen vízjárás, és az óriási mennyiségű kavics 
és üledék, amit a folyók az esős évszakban magukkal sodornak. E sze
rény gazdasági lehetőségeket pótolja az egyre növekvő idegenforgalom. 
Itt azonban álljunk meg egy pillanatra, sőt többre.
A főleg európai, amerikai, japán és indiai turisták jó része épp azt keresik 
Nepálban, amit már saját hazájában egyre kevésbé talál meg. A nyugal
mat, a békességet, türelmet, a megértést, az időhöz - a minket szoronga
tó, űző, fogságban tartó démonhoz - való egészen más viszonyt. Ugyan
akkor a nepáli ember azon igyekszik, hogy a fejlett világ eredményeit 
magukénak tudhassák, és könnyebben élhessenek. Talán nem is értik, 
hogy ezzel a legnagyobb értékeiket sodorják veszélybe...

Az EMBER!

A
mikor a turista le szeretné írni egy utazás élményeit - főleg úgy, 

hogy semmi tapasztalata sincs az írás területén - nagy bajban 
van. Különösen akkor nehéz a dolga, ha egy olyan országba uta
zik, amiről még mindig nagyon keveset tudunk, és alig-alig találni magyar 

nyelvű leírásokat. Egy európai utazásról írni nyilván könnyebb, hiszen 
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globalizálódó környezetünkben sokkal egyértelműek a dolgok. A fekete 
az fekete, a fehér az fehér. Nepálban ez nem mindig van így_Bármit leírok, 
az a legritkább esetben hasonlítható az általunk ismerthez, a nekünk meg
szokotthoz. Sokkal inkább érezni a mindennapokon, a történéseken és a 
mindennapi élet megnyilvánulásain azt az óriási vallási különbséget és 
annak folyamatos jelenlétét, ami kultúráinkat elválasztja egymástól.
Az ember persze nekilát a leírásnak, mert bízik abban, hogy mégiscsak 
megbirkózik a feladattal. Megpróbálkozik jelzőkkel teletűzdelt monda
tokkal lefesteni a környezetet, tárgyakat, különböző eseményeket. Segít
ségül hívja a fényképet, a filmet. Ugy-ahogy ez sikerül is. Igen ám, de 
ezek a dolgok mögött midig ott áll az EMBER. A hús-vér, érző-érzékelő, 
építő-pusztító lény, akire ugyan lehet jelzőket lövöldözni, de félő, hogy 
ezek nem találják el. Éppen ezért inkább csak élményekre támaszkod
va szeretnék írni a nepáli emberekről. Számomra az egyik legnagyobb 
csoda volt az emberekkel való találkozás. Pusztán a látványuk, az ilyen
olyan szinten kialakított kapcsolatok, egy-egy ellesett pillanat a minden
napjaikból. Tudom, hogy nagyon kis időt töltöttünk el és viszonylag kis 
területen jártunk, így az ott élők megértésére esélyünk sem volt, mégis 
számos gondolat kavarog a fejemben, sok emlék ötlik fel, amikor kere
sem a párhuzamot, a kapcsolódási pontokat, ami európai-magyar és az 
ő ázsiai-nepáli életük között. Úgy gondolom, hogy a hindu vagy budd
hista megtérők, Európából vagy Amerikából nem pontosan értik a vallás 
lényegét. Egy-két kivételtől eltekintve, gyanítom kissé hamiskásak ezek a 
nagy átváltozások, megújulások. Nagyon távol vagyunk mi ettől a világ
tól, és nem is annyira földrajzilag (hisz a repülő nagyon gyors), hanem 
amúgy, emberileg. Azt gondolom, ez a távolság nehezen leküzdhető, ha 
egyáltalán lehetséges. Persze sokan ezen mesterkednek, s szítanak vallási 
és etnikai tüzeket, szinte mindenhol a világban. Tényszerűen megköze
lítve az embereket, Nepálban 23 millióan élnek. A vallási hovatartozá
sukat tekintve lakóinak majdnem 86%-a hindu, 8%-a buddhista, de jelen 
van 3% iszlám és 1% keresztény kisebbség is. A városi lakosság nem éri 
el a 10%-ot, ebből következik, hogy ha figyelembe vesszük a Katmandu 
környéki több mint egymilliós agglomerációt, a népesség többsége apró 
falvakban, tanyákon élnek. A nagyfokú szegénység, a nehéz munka, a 
sok esetben szélsőséges időjárás, valamint az orvosi ellátás hiánya miatt a 
várható élettartam nem éri el az 50 évet. Az oktatás sem éri el a szélesebb 
rétegeket. Az ország több mint 70%-a analfabéta. A gyerekek mindössze 
60%-a kezdi el az általános iskolát, de csak minden negyedik gyermek 
tudja azt befejezni. Mivel kint-tartózkodásunk legnagyobb részét Nepál 
buddhisták által lakott területén töltöttük, így az ő életükről írnék bőveb
ben. Általában a meredek hegyoldalakon tanyaszerűen élnek a családok. 
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Fáradságos munkával kialakított teraszokon gazdálkodnak. Igyekez
nek minden művelhető területet kihasználni, néhány négyzetméte
res földecskén is láttunk, például kukoricavetést. Azon a jó erős 100 
km-es gyalogtúrával érintett területen azt tapasztaltuk, hogy a me
zőgazdasági munka javát az asszonyok és a nagyobb lányok végzik. 
Még mindig jellemző a faeke, jó esetben egy acélheggyel megerő
sítve. Rövid nyelű kis kapákkal erősen meghajolva tartják rendben 
földjeiket. Szinte mindenhol azt láttuk, hogy a gépek teljes hiánya 
nélkül is szépek, gyommentesek a megművelt területek. A külön
böző megtermelt magokat az asszonyok kézzel csépelik ki, a finom 
tisztítást pedig fiatal lányok végzik. Még mindig jellemző a faeke, jó 
esetben egy acélheggyel megerősítve. A háztáji munka fontos része 
az állattartás. Az alacsonyabb vidékeken - ami ezen a részen 2000 
m-es magasságot jelent - szinte mindenhol láttunk baromfit, kecskét, 
néhol disznót is. Ahol tehén vagy a tehén és a jak keveréke, a dzun 
van, az már a jobb mód jele.
Az asszonyok, fiatal lányok egyébként mosolygósak, barátságosak. 
A lehetőségeikhez képest tiszták, különösen gondozott volt a hajuk, 
amely rendszerint hosszú, sötétbarna vagy fekete. Szinte minden 
reggel láttunk hajat mosó, fésülködő nőket. A ruházatukkal szemben 
nem támasztanak nagy igényeket. A divat ezen a vidéken értelmetlen 
fogalom. Jól érzékelhető, hogy ami van, azt használják a végsőkig. 
Agyonfoltozott, javított ruhákban és lestrapált cipőkben járnak. 
Amúgy lelkesen mosnak. Kutaknál, patakoknál, hol tiszta vízzel, hol 
valami szappanhoz hasonlító lúggombóccal, de igyekeznek tisztán 
tartani ócska ruhadarabjaikat. A szárítás is érdekes. Nem kötélre 
teregetik a mosott holmit, hanem napsütötte nagy kövekre, vagy a 
környező bokrokra hajítják ki a száradnivalót. Az asszonyok - mint 
ahogy itthon is - sütnek, főznek. Tudom, ez nem olyan nagy hír, de 
látva a körülményeket, elismerésre méltó dolog.
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Mint ahogy arra már utaltam, áram nincs, így a konyhában is mindent 
kézzel csinálnak. Nyitott tűzhelyeken, bámulatos ügyességgel és gya
korlattal végzik a dolgukat. A vendégek fogadására alkalmas házakban 
egy-egy turistacsoport, ha 3-4 féle ételt is megrendel, akkor is bízhat ab
ban, hogy az egyes ételek közel azonos időben kerülnek asztalra, legyen 
az zöldséges sült rizs, vagy almás palacsinta. Egyszerű és tiszta tálalás, 
kedves kiszolgálás, jó ízű, változatos étrend az éhes turistáknak - ez 
biztos siker. Mindezt jól tudják a vendégfogadók. A konyhai munkában 
aktívan segítenek a kislányok is. A zöldségek előkészítése, a mosogatás 
rendszerint az ő feladatuk. A mosogatás persze nem egyszerű, hisz a nyi
tott tűzhelyeken kormossá válnak az edények. Ennek ellenére, szappan 
és homok segítségével fényesre dörzsölik alumínium, és rozsdamentes 
acélból készült edényeiket, és a legtöbb konyhában tisztán sorakoznak 
a polcokon. Mindjárt folytatnám is a gyerekekkel. Az egész pici babák 
a ház körül tüsténkedő nagyobb lányokra vannak bízva. Egy pokrócon 
töltik idejük javát, láthatóan magukra hagyatva. A 3-5 éves gyerekek is a 
ház körül vannak. Minden kezük ügyébe kerülő tárgyból játék lesz. Nagy 
ritkán láttunk egy-egy háznál, fából eszkábált játékokat. Nagy sötét, mo
solygós, kíváncsi szemük fel-felcsillan, amikor egy turista zsebéből egy 
cukorka, vagy egy csoki előkerül. Maszatos arcuk már-már sebes az erős 
napsütéstől. Itt nem gyakorlat az ilyen-olyan faktorú napozókrém. Ruhá
juk agyonhasznált, sok esetben derektől lefelé meztelenek, vagy az alfe
lüknél hiányosak, így könnyítve meg a kis- és nagydolgok elvégzését.
A következő korcsoport az iskolásoké. Azon szerencsések, akik járhatnak 
iskolába, a legtöbb esetben egyenruháikban indulnak reggelente útnak. 
Mivel angolul folyik a tanítás, így ezek az emberek örömmel kezdenek 
társalgásba a turistákkal. Szerencsés esetben sok mindent meg lehet tud
ni az adott környékről. Voltam egy iskolában is, ahol nagyon szívesen 
láttak. Azt kell hogy mondjam, hogy az ópusztaszeri tanyasi iskolamú
zeum egy jól felszerelt, korszerű intézmény az én általam meglátogatott 
nepáli iskolához képest. Ettől függetlenül a gyerekek nagy lelkesedéssel, 
kórusban ismételték a tanárt, aki épp az Északi-sark felfedezéséről okí
totta őket. A leckét otthon egy-egy alig pislákoló gyertya mellett készítik 
el. A kamaszok, ahogy már utaltam rá, keményen kiveszik részüket a 
mindennapi munkából. A lányok a ház körül, a kertben serénykednek, 
az ifjak pedig a teherhordásban, építkezéseknél, tüzelőanyag begyűjté
sénél segédkeznek. A felnőtt férfiak, mint általában az emberek, nyu
godtak, békések. A szerény ipart ők képviselik. Az egy-egy faluban lévő 
varrógépek mögött mindig férfiakat láttunk. Kovácsmestert, kosárfonót 
figyelhettünk meg munkájuk közben. Szép számmal láttunk asztalo
sokat, építőmestereket, kőfejtőket. Hangsúlyozom, hogy mindent kézi 
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eszközökkel készítenek. Gondoljunk csak bele, hogy idehaza egy-egy 
áramszünet milyen sok kellemetlenséget okoz elkényelmesedett vilá
gunkban. Szinte megbénulunk, hogyha az ezernyi gépet működésben 
tartó elektromosság valamilyen hiba miatt akár csak néhány órára is 
kimarad! Itt, Nepál ezen a részén csak a jobb módú, kereskedéssel vagy 
vendégfogadással foglalkozó családoknál van törpefeszültség, amivel 
világítani tudnak. Ugyanakkor jól látszik a törekvés, hogy a természetes 
energiákat a maguk javára fordítsák. így láttunk parabolatükröket víz
melegítés céljából, családi szél- és vízierőműveket, ismertető reklámokat. 
Amúgy a vizet még nagy fekete műanyag hordókban, a Nap által mele
gítik - ahogy itthon is a hétvégi házaknál - továbbá a tűzhelyek mellett, 
és ahol van, a kémény mellett is melegítenek vizet. A turistáknak kínált 
szálláshelyeket is legtöbb esetben férfiak vezetik, és ilyen-olyan angol
tudással igyekeznek üzletet kötni. Ám a legtöbb férfi a teherhordásban 
vesz részt. Ok a porterek, ezen vidék legjellegzetesebb munkavállalói.

A PORTEREK

E
zen a vidéken nincsenek utak. Hihetetlen, de igaz. Negyed or- 

szágnyi területen nincs közlekedésre alkalmas út. Se traktor, 
se terepjáró, se semmi. Marad a gyalogos teherhordás, illetve a 
nagyobb magasságokban a jak. Minden elképzelhető dolgot, amit itt az 

emberek használnak - no persze ne gondoljunk a hipermarketek óriási 
választékára - gyalogosan hordanak az emberek a rendeltetési helyük
re. Az alapvető élelmiszert, a rizst, ami ebben a magasságban már nem 
terem meg, tojást, levesporokat, italokat, üveges kólát, palackozott ás
ványvizet, fűszereket, csokit, elemeket, minden ruhaneműt, használati 
eszközt. Az építéshez szükséges faanyagot, akár gerendákat és 5-6 m2 
nagy fatáblákat is. 6-8 m hosszú műanyag csöveket, műanyag hordókat, 
és minden egyebet, ami egyszerű életükhöz szükséges.
A felnőtt férfiak szélsőséges esetben akár több mint tíz napos útjukat 
kezdik meg a nagy-nagy gondossággal, pontos kiegyensúlyozottsággal 
történő felpakolás után. Fonott kosaraikat kis falécekkel teszik alkal
massá arra, hogy a hátukon, az 5-6 cm széles fejpánt segítségével 100 
kg-nyi súlyt vigyenek magukkal. A tömzsi erős csontozató, bivaly
erős lábakkal rendelkező porterek ámulatba ejtő szívóssággal halad
nak a gyalogutakon. Azokon az utakon, amelyek rendkívül kövesek, 
meredek kaptatok, és mélységbe tűnő lejtők tarkítanak. Felszerelésük 
nagyon egyszerű. A kis csapatokba verődött portereknél található egy- 
egy elemes rádió, amely recsegő hangon szórakoztatja a cipekedőket. 
Mondjuk ez a luxus.
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Elmaradhatatlan kellék a fogkefe és fogkrém, amit lelkesen használ
nak is, cserébe fogazatuk kihívóan ép és fehér. Mondjuk ez a higiénia. 
Mert egyébként a tisztálkodást nem viszik túlzásba, erős „férfi illat" 
lengi körül őket. Mindenkinél van rúd elemlámpa is, mondjuk ez az 
infrastruktúra. Öltözetük, mint ahogy mindenki másnak is, igény
telen, toldozott-foltozott. A legdöbbenetesebb azonban a lábbelijük.

A legolcsóbb tornacipőkben, 
vékony talpú gumicsizmákban, 
sőt sokan egyszerű strandpa
pucsban róják a métereket. 100 
kiló - még belegondolni is rossz

Porterek

Ezt is egy ember viszi

~ nem, hogy ilyen felszerelésben, 
valóságban is vinni ezt a súlyt. 
Mint a szorgos hangyák, egy
más után lépkednek, és teszik érdekessé, forgalmassá a járatos, fő 
gyalogutakat. Kérdéseinkre készségesen válaszolnak, és aki jobban 
bírja az angolt, szívesen érdeklődik, hogy honnan jöttünk, és hová 
megyünk. Éneklésre énekszóval válaszolnak, végtelenül nehéz mun
kájuk ellenére is víg kedélyűek.
Eleiem gyanánt, a saját maguk által rakott tűzön főznek egy marék rizst, 
izesitik sóval, vagy más fűszerekkel, és kész. Szállásuk a legolcsóbb 
lodgeok egyike, mindenféle luxus nélkül. Deszkaágy egy pokróccal, sötét- 
ség épp hogy fedél van a fejük felett, de láttunk aludni teherhordókat mel
léképületekben a földön valami szalmafélén a derék alatt, sőt, egyes szikla
hasadékokban vagy barlangfélékben is láttunk alvásra utaló nyomokat.
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A porterek zömmel a serpa törzsből kerülnek ki. Ez a törzs teljesen 
alkalmazkodott a magashegyi viszonyokhoz. Jól tűrik-a szélsőséges 
időjárást, és az oxigénhiányos légkört. Az utánpótlás is folyamatos. 
Már a tíz-egynéhány éves gyerekek is munkára vannak fogva, és 40-50 
kg-os teherrel mennek a felnőttekkel együtt. A nagykamaszok pedig 70 
kg-os csomagokat szállítanak. Elképesztő! Jómagam egy ilyen 70 kilós 
rakományt próbáltam magamra. Az aggódó porter - aki nyilván felel a 
szállítmányért - egy másik társával ált mellettem beavatkozásra készen, 
nehogy eldőljek, vagy összeessek a nagysúly alatt. Felállni még csak 
feltudtam, de néhány lépés után azonnal le kellett tennem terhemet, 
és azon nyomban elszégyelltem magam, hogy a kiváló bakancsomban, 
a tudományos hordszerkezettel ellátott hátizsákommal, 15-16 kg-os 
terhemmel büszkélkedek az itthoniaknak. Számomra ezek az emberek 
jelentették a legnagyobb élményt, és bár százával láttuk őket nap mint 
nap, mindig csodálattal néztem hősies viselkedésüket. Külön is meg
említem azokat a portereket, akik az expedíciók, illetve a nagyobb túra
csapatok holmijait viszik. Ez az elit. Nyilván a legjobb képességű teher
hordókat választják ebbe a körbe. A nagyobb fizetés, a hegymászók által 
itt hagyott felszerelések, bakancs, szélkabát, sapka, kesztyű stb., csábító 
az egyszerű porterek számára. A leges-legjóbbak, pedig akár mászók is 
lehetnek a csúcsok támadása idején. Ez nagy büszkeség, és ahogy lát
tuk, extra jövedelem is, a szerencséseknek. Érdekes világ ez, és ahogy 
látom, még jó ideig így is lesz. A teherhordás másik főszereplője a jak. 
Ezek a tehénszerű, vastag bundájú állatok mérhetetlen türelemmel, és 
elszántsággal cipelik a szintén 100 kiló körüli terhüket. Egész karavánok 
haladnak az utakon, és díszes szerszámaikkal, kolompjaikkal a vezetőik 
hangos vezényszavaival üde színfoltjai a magasabb régióknak, ahol már 
többnyire csak a hegymászók és az elszántabb turisták kiszolgálására 
fennmaradt tanyák sorakoznak. A jakok a sovány legelőkön is elélnek, 
egészen 5000 m-es magasságig. Húsuk, tejük, az abból készült sajt, bő
rük mind-mind az itt élők hasznára van, mi több, a szárított ürülékük a 
legfontosabb tüzelőanyag. Igen, a szállítmányozás itt különös feladat, és 
egyben meghatározott része a dolgos mindennapoknak.

Az ÉPÍTKEZÉS

G
yalogtúránk során a főközlekedési ösvény mentén a falvak fél

egynapi járásra alakultak ki. Ezeken a településeken mindig 
vannak ilyen-olyan színvonalú szálláshelyek, némi kis ipar, és 
kereskedelem. A tíz-húsz házból álló közösségek láthatóan fel vannak 

készülve a turisták és a teherhordók fogadására, hisz ez az egyetlen plusz 
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bevételi forrás és egyben az előrelépés záloga. Mert ahogy mi láttuk, úgy a 
nepáli emberek ezen a vidéken nem kergetnek különösebb álmokat. Épp 
elég teher a puszta megélhetés is. Nagyon többre, ezen körülmények kö
zött nemigen lehet gondolni. így szerencsésnek mondható az, akinek sor
sa úgy alakult, hogy ki tudja venni a részét a turistaforgalomból. így lehet 
hogy vannak, akik építkezésre adják a fejüket. Ennek a munkának több 
fázisát láttuk, és mindig csodálattal figyeltük a jól begyakorolt mozdulato
kat, amelyek során a szűkös lehetőségek mellett is házat építenek. Az első 
feladat a kőtermelés. Óriási görgetegkövek széttördeléséből jutnak hozzá 
az alapanyaghoz. Három-négy ember nagykalapáccsal, vésőkkel felsze
relkezve támadnak meg egy nagy „kavicsot". Kitartó ütlegeléssel, az ütési 
pontokat vízzel hűtve repesztik, hasítják szét a követ, szállítható méretre. 
Aztán a hátukon, egy kis faszerkezeten viszik a felhasználás helyére. A kő
faragók veszik kézbe a formátlan darabokat, és szorgosan faragják négy
zetes hasáb alakúra. Egy kis fa derékszöget használnak a pontosság ked
véért. Ahogy az építőkövek készülnek, úgy építik a házat. A szinte milli
méterre illesztett sarokkövek biztosítják az épület tartópilléreit. Az egész 
építményt szárazon!, mindenféle kötőanyag nélkül építik fel. Bármelyik 
kőműves dicséretére válna idehaza az a precizitás, ahogy ezek a kőházak 
elkészülnek. A kőmunkával párhuzamosan azonnal helyükre kerülnek a 
nyílászárók és az áthidaló födémek is. Ezeket a helyszínre kiköltöző asz
talosok készítik, a szabad ég alatt, esetleg sátorban. Kézi szerszámaikkal, 
száz évvel ezelőtti technológia szerint, azonnal méretre készítik az ajtókat, 
ablakokat. Ilyen munkarenddel láttunk sok kétszintes, de néhány esetben 
háromszintes, vadonatúj épületeket is. A kapkodásmentes, békebeli iparo
sokra emlékeztető munkavégzés, a láthatóan végtelen idővel rendelkező 
emberek nyugalma irigylésre méltó. Most, néhány hónap távolságából 
mindez már csak visszasírt emlék, az itthoni rohanós, másodpercre sza
bott, rádiótelefonos, idegőrlő hétköznapjainkból.

Túra a jubileum jegyében

1
 953. május 29. Lépésenként araszolgatva két ember haladt óvatosan 

a csúszós, hóval borított gerincen, Tibet és Nepál határán. Maguk 
mögött hagyták már a kupola formájú Déli Csúcsot, mely 8750 m-rel 

emelkedik a tengerszint fölé, majd a hegy nepáli oldalán, a Kang-Shung 
gleccserből kiemelkedő óriási sziklapárkány fölött élesen balra fordultak. 
A sziklafal és a jég közötti gleccserszakadék mentén sikerült majdnem 
függőlegesen utat tömi. Aztán a hegygerinc kevésbé meredek lett, és ki
szélesedett. Aznap délelőtt, pontban fél tizenkettőkor, öt órával azután, 
hogy az utolsó táborhelyről elindultak, a két hegymászó elérte a föld leg

169



magasabb pontját, a Csomolungma 8848 m-es csúcsát. A 34 éves új-zélandi 
méhészt, Edmund Hillaryt, és Tenzing Norgay 37 éves nepáli serpát érte a 
megtiszteltetés, hogy elsőként tűzhessék ki a zászlót" - ezzel az idézettel 
indul a Csúcsok és csúcsteljesítmények című, gyönyörű könyv, Himalá
jával foglalkozó része. Minden magashegyi túrázó, - félve írom le, hegy
mászó - miután jó pár éven keresztül látogatott el az Alpok valamelyik 
nevezetes pontjára, csúcsára, óhatatlanul hall és olvas a Himalájáról. Vá
gyakozik oda, ahol a hegymászás bizonyos szempontból befejeződik, ahol 
a kivételes földrajzi pont, mint a racionalitást, és ugyanakkor a környező 
népek számára az isteni világot, a lélek szent helyét jelenti. Mi is így vol
tunk ezzel, és a tervezgetés, felkészülés után valósággá vált egy álmunk. 
Napokat, fáradságos és izgalmas napokat tölthettünk el a gigászi hegyek 
között, és járhattunk azokon az utakon, ahol annyi nagy hegymászó járt 
előttünk. Sőt, velünk együtt is, hiszen a jubileumi napokban számos neves 
hegymászóval találkoztunk. Csak hogy két ismert nevet említsek, láttuk 
többek között ifjabb Edmund Hillaryt, és láttuk Reinhold Messnert is, aki 
először mászta meg egyedül és oxigénpalack nélkül is a csúcsot. Maga a 
túra terve, a már itthon beszerzett térképek segítségével, jó előre elkészült. 
Sokat olvastunk az útvonalról, a várható problémákról, de mégis nehezen 
tudtuk elképzelni, hogy vajon mi vár majd ránk.
Aztán, ahogy leszálltunk az utolsó buszról és végképp elhagytuk a civi
lizációt, úgy éreztük egyre jobban Nepál ízét, illatát. Az előre eltervezett 
menetrend szerint haladtunk, (egyszer lőttünk túl a célon, és gyalogol
tunk többet a kelleténél - egy kis marakodás lett az ára) úti célunk felé. 
Az első napokban azt se tudtuk, hogy mire csodálkozzunk rá! Az itt élő 
emberek szorgalmára, kedvességére, vagy a teherhordók bámulatos telje
sítőképességére. Az ártatlan gyerekekre, akik nem is tudják, hogy a világ 
más részein hogy élhetnek kortársaik. A táj szépségére, a rododendron 
erdők pompázatos virágaira, a tölgyfák mesébe illő, szinte megelevene
dő alakjára, a mély völgyekben zúgó, rohanó folyókra, vagy a távolban 
felsejlő hegyóriások hófödte csúcsaira. Csak kapkodtuk a fejünket ide- 
oda, és nem győztük egymás figyelmét felhívni az érdekes látnivalókra. 
Napi tíz-egynéhány kilométert gyalogoltunk, 1600-3500 m magasságok 
kö-zött. Az akklimatizációnkat nagyban elősegítette a terep, hisz több 
nagy hágót kellett leküzdenünk, amelyek 3000 m környékén vagy a fel
ett volt. Az első napokban hosszú perceket, néhol órákat töltöttünk el 
egy helyen szemlélődve, a nepáli emberek életének egy-egy mozzanatát 
ellesve, és mindannyian fáradtan ugyan, de boldogan folytattuk utun
kat, legtöbbször hitetlenkedve a látottakon. Hamar kialakult az átlagos 
nap, és egyre inkább otthonosan éreztük magunkat. Általában a szál
láshelyünkön reggeliztünk. Két-háromszáz forintnyi rúpiáért csapatit 
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- ez egy vékony, kerek lepény, amit tűzhelyek belső oldalán sütnek, és 
kenyérként szolgál - tojást különböző módon elkészítve, lekvárt, mézet 
ettünk, illetve még tartott az otthoni csomagból néhány konzerv és más 
ízesítő, mustár, majonéz. Hozzá teát rendeltünk. Ezután becsomagoltunk 
és útnak indultunk 15-16 kilós zsákjainkkal, amit pironkodva cipeltünk a 
teherhordó serpák között, és büszkén azok a turisták előtt, akik holmiját 
fizetett porterek szállították. Dél és egy óra táján igyekeztünk valami
lyen magaslaton időzni az akklimatizáció kedvéért. Ebéd után pihenés 
következett, ami idő alatt bakancsainkból kibújva pihentettük fáradt 
lábainkat, és kártyázással, kockázással töltöttük szabadidőnket. Délután 
aztán igyekeztünk az aznapi úti célt elérni, és még a naplemente előtt 
új szálláshelyünket elfoglalni. Mivel ezen az útszakaszon nem volt sok 
turista, így a szálláshely nem okozott gondot. A jobb lodge-ok is nagyon 
alacsony áron kínálták szobáikat (volt, ahol 30 forintnyi rúpiáért alud
tunk) igyekeztünk a jobb helyeket kiválasztani. Na persze nagy csodákra 
nem kell gondolni. Az egyszerű épületekben két-három ágyas szobákban 
aludtunk, deszkából ácsolt ágyon. Pottyantós wc, és jó esetben egy csőből 
kifolyó langyos víz, rossz esetben kannából kínált hideg víz és egy lavór 
jelentette a fürdőszobát. Féltenyérnyi pókok, más nagy rovarok, és egy 
esetben bizony bolhák is igényt tartottak a mi „kényelmünkre". Persze a 
legfelsőbb régiókban a jómódú turisták részére volt meleg vizes zuhany 
is, de mi ezt takarékossági okokból hanyagoltuk, és feladtuk egy időre a 
„lefekvés előtt tisztálkodj fiam!" című szülői intelmet. A szobákban fűtés 
nincs, így hát hálózsákjainkban aludtunk, illetve ahol az éjszaka folya
mán tartós mínusz fokok voltak, kaptunk egy-egy plédet. Az étkezőkben 
azonban igényes bútorzat volt, és látszott, hogy ez a helyiség a központ 
a fogadókban. Szőnyegek, fényképek, zászlók, más relikviák teszik dí
szesebbé a szinte mindig csodálatos panorámát nyújtó helyiséget. A leg
fontosabb számunkra azonban az volt, hogy középen kályha állott, és ez a 
késő délutáni, és esti órákban szárított jakürülék által meleget sugárzott. 
Ebédre, vacsorára rendszerint meleg ételt ettünk. Hazai leveskockákból, 
forró vízből levest „főztünk", második fogásként ízlelgettük a nepáli 
konyha remekeit. Rizs, burgonya, vöröshagyma, zöldségek, különböző 
tészták, sajt, tojás, kechup, csiliszósz, lekvár, méz. Ezek a fő alkotóele
mek. Mindezekből változatos, ízletes ételeket varázsoltak elénk, 300-400 
forintnyi rúpiáért. Italnak sokszor rendeltünk teát, de kávéra is szert 
lehetett tenni. Palackozott víz, és kóla mindenütt kapható. Szabad vizek
ből is ittunk, de csak óvatosan, nehogy fölöslegesen kelljen szaladgálni. 
A folyadék volt egyébként a legdrágább, hisz egy liter víz a legmagasabb 
szakaszokon 2-400 forint között mozgott, de ittunk 500 forintos félliteres 
kólát is. (Az árak a szállítási távolsággal együtt növekednek.) Időnként 
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kedveskedtünk magunknak egy-egy csokival, keksszel, ananászbefőt
tel. Nagy öröm volt tíz-egynéhány nap elteltével toast kenyeret enni, a 
sok csapati után. A hegyekben kétszer ettünk húst. Egyszer egy csibét 
vágattunk a háziakkal öcsém születésnapja alkalmából, egyszer, pedig 
jaksteaket ettünk kíváncsiságból, Balázs meghívására.
3500 méteres magasság után, elhagyva Namche Bazart, ezt a kedves, tu
risták által még intenzíven látogatott kis városkát, már nem távolságban 
mértük a napi teljesítményünket, hanem szintben. A javasolt előírás napi 
négyszáz méter, majd két-három naponta egy napi pihenés. Mi ezt be is 
tartottuk, és így különösebb gond nélkül sikerült egyre feljebb és feljebb 
jutnunk. Mindvégig szerencsések voltunk az időjárást illetően, így min
dennap csodálatos látképek tárultak elénk. Napfelkelte, szikrázó déli 
napsütés, naplemente mind-mind más fényviszonyok mellett ékesítette 
a magas hegyeket. Az egyre gyérülő házak és emberek érdekes világát 
felváltotta a természet gyönyörűsége, szinte tapintható, óriási ereje. A 
teherhordók itt már az alaptáborban tartózkodó expedíciók felszerelését 
szállították le és fel. 10-20 jakból álló karavánok hordták a különféle tár
gyakat, és ami megnyugtató volt, a szemetet is. Sőt ha jól gondoljuk, ak
kor még az emberi végtermékek is megfelelő helyre kerülnek, az alkalmi 
szennyvíztároló műanyag hordókból!
Ne feledjük, már 4000 m felett járunk, Alpok-déli magasságokban. A 
hóhatár ebben az évszakban itt 5000 m felett van, így még egyszerű 
turistaként lehet mozogni, leszámítva persze az oxigénhiány okozta 
problémákat. Szerencsére mi - a következetesen betartott akklimatizá- 
ciós ütemnek köszönhetően - különösebb gond nélkül, reményen felül 
haladtunk felfelé. 5140 m-en hagytuk el az utolsó kőépületeket - a jakok 
itt még legelésznek, igaz nem nagyon látszott, hogy mit - és gyalogtú
ránk 12. napján délben értük el a Kala Patthar nevű csúcsot, amely 5550 
m magasan van. E csúcs azért nevezetes, mert innen nyílik szép kilátás 
a Mount Everestre. Mert a hegyek hegye nem csak a hegymászóknak 
adja meg magát nehezen, de az egyszerű turistának is az utolsó napig ti
tokban tartja magát. Udvarolni kell, mint egy kisasszonynak, szenvedni, 
tűrni, hogy a fátyol fellebbenjen, és megismerhesd. A kitartás azonban 
meghozza a sikert, és egy rövid időre tiéd lehet a látvány. Látva ezt a 
monumentális hegyet, elgondolkozva azon, hogy mennyi tragédia fű
ződik e hegycsúcshoz, megborzong az ember. Tudjuk, hogy ma már a 
korszerű technikai háttérnek, tudományos szinten készített ruházatnak, 
egyéb eszközöknek köszönhetően sokan feljutnak a csúcsra. Szoktuk 
mondani: csak pénz kérdése! Ez egy részben igaz, de nyilvánvaló, hogy 
akárhogy is jut fel oda valaki, fel kell hogy készüljön rá, és nincs garancia 
a visszatérésre. A kockázatot bizony fel kell vállalni! Ennek ellenére az 
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alattunk pár száz méterre elterülő alaptábor - utunk fő célja - színes sá
torvárosában több mint 30 expedíció várta az ideális csúcstámadó napot, 
hogy a jubileum tiszteletére, emlékezve a felfedezőkre és az áldozatokra, 
megmászhassák földünk legmagasabb hegycsúcsát.
Mi is tiszteletünket tettük az alaptáborban, elbámészkodtunk a sátrak 
között, körbenézve beazonosítottuk a leírásokból, filmekből ismert ne
vezetes helyeket, és boldogok voltunk, hogyha csak szőr mentén is, de 
éreztük, láttuk a Hegyet! Szinte csak zárójelben említem meg, hogy az 
egyik ünnepi esemény egy maratoni futóverseny volt.
A start az Everest alaptáborában volt 5300 m magasan. A futók innen in
dultak neki a távnak a 3440 m magasságban lévő Namche Bazari célhoz. 
Aki egyszer is futott hosszútávon, esetleg maratonin, vagy túrázott már 
4000 m fölött, az pontosan tudja, hogy ez ember feletti teljesítmény. Mi is 
csodálattal néztük őket, hisz a legtöbb ember itt menni is alig tud, nem 
hogy szaladni. Ez volt tehát túránk fordulópontja, és viccesen mondtuk 
is, hogy innen már hazafelé megyünk. A lejtmenet megint csak jól ment. 
Még megálltunk Tengbochében, a buddhisták egyik fő templománál, 
részt vettünk egy szertartáson is.
Majd két nap múlva már azon a kis repülőn ültünk, útban Katmandu 
felé, amiről az 1. képben már meséltem. 19 napot töltöttünk e gyönyörű 
és érdekes vidéken. Az emberek élete, a táj fenséges szépsége, a kitáruló 
tér, mind-mind életre szóló élményt adott, és tudom, hogy valamennyi
en egyszer még visszatérünk ide. Alig félórányi repülés után már Kat
mandu repterén vártuk a csomagjainkat, de ez már egy másik kép.
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Emlékmű az áldozatok tiszteletére 
(Pheriche 4240 m)

Edmund Hillary junior (állva) 
(Tengboche 3860 m)
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Katmandu, Nepál fővárosa

T
úránk során már töltöttünk egy napot Katmanduban. Akkor azon

ban, a fárasztó utazás után inkább pihentünk a rendkívül igényes, 
kellemes hotelben. Repülőjegy-rendelés, egy rövid séta, egy mély 
szippantás a nagyvárosi levegőből, - ennyire futotta akkor az időnkből. 

Most újra itt voltunk, és mivel a vártnál kicsit gyorsabban haladtunk a he
gyen, ráadásul a helyközi kisrepülővel is időt spóroltunk meg a tervezett
hez képest, döntenünk kellett a szabadnapjainkról. A csapat úgy döntött, 
hogy tovább utazunk a Chithwan Nemzeti Parkba (ide nekünk az egész 
világ!). így Katmandura újra csak kevés idő, jó erős két napunk maradt. A 
hosszú együttlét után természetesen mindenki vágyott egy kis magányra, 
így ki-ki a maga módján látott neki a városnézésnek. Én a magam részéről 
nem terveztem mélyreható ismerkedést. A fejem már zsongott az ezernyi 
élménytől, nem kívántam a turistakönyves, mindenről mindent tudni 
akaró vizsgálódást. Inkább csak úgy lebegtem, felületesen szemléltem az 
utcákat, tereket. A pillanatokat próbáltam átélni, nem törekedtem a törté
nések megértésére. Megérkezésünk után elfoglaltuk a már ismert szállást, 
és mindenki igyekezett a fürdőszobába, hogy számtalan különféle minő
ségű mosdás után, egy alapos, az itthoniakhoz mérhető forró zuhanyt 
vegyen. Meggyötört, a végletekig bepiszkolt ruháinkat leadtuk mosásra, 
alsóneműnket mi magunk gyömöszöltük a csap alatt, szentül bízva ab
ban, hogy tiszták is lesznek. Átnéztük felszereléseinket, rendszereztük az 
addig begyűjtött apró ajándékokat, köveket, más relikviákat. Egy szóval, 
minden téren igyekeztünk rendet teremteni magunk körül. Egy úri mó
don rendelt leveses, húsos ebéddel köszöntöttük magunkat, és egyben 
visszarendeződtünk a XX. század világába. Szándékosan nem írtam XXI. 
századot, mert Katmandura is igaz, amit mindenhol tapasztaltunk, vagy
is az időtlenség. Arra gondolok, hogy miközben a több százéves temp
lomokban, imahelyeken tartják a ma emberei különböző szertartásaikat, 
az utcán a zöldség és gyümölcsárusok, a földszinti apró boltocskákban 
portékáikat áruló kereskedők száz éves hagyományok alapján dolgoznak, 
addig lépten-nyomon találunk Internet-Cafékat, és könnyedén tudunk 
telefonálni haza, vagy bankautomatákból pénzt kivenni. A zeneboltokban 
teljes természetességgel kínálják a CD-ket, DVD-ket, a könyvesboltokban 
válogathatunk a legszebb könyvek, a jó minőségű térképek között, ugyan
akkor a nepáli emberek nagy része írástudatlan. Az utcákon egyidőben 
látni a gyalogos teherhordókat, a riksákat, és a legújabb motorkerékpá
rokat, drága terepjárókat. No, persze az utóbbiakból nincs túl sok. Múlt, 
jelen, jövő együtt jár az utcákon. Mindezt tetézve a legkülönfélébb turisták 
százával, az ő kedvükért kiépült bazárokkal, üzletekkel, az utcán készített, 
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és árult különféle ételek illatával. Első látásra bábeli zűrzavar, rendszerek 
kaotikus egyvelege, ez lenne a Kelet varázsa? Aztán, ahogy az ember bele
veti magát a városi forgatagba, egyre inkább élvezi a dolgot. Hamar meg
ismerjük a belváros egy kis részét (név szerint: Thamel), és öröm, hogy a 
keszekusza szűk kis utcák, és az egymást érő kis terek hasonlóságában 
már nem tévedünk el. Utcanevek ugyanis nincsenek, hanem egy-egy vá
rosrész neve ismert. így a városi térkép használata nem olyan egyszerű, de 
azért lehet boldogulni. Mi is végigjártuk a kötelező katmandui látványos
ságokat. A főtéren, a Durbar-square-en megnéztük az 1600-1700-as évek
ben épült templomokat, főúri palotákat. A díszes faragásokkal, festésekkel 
ékesített építmények a szerény gondozás ellenére is állják az idő támadá
sait, és bizonyítják, hogy egykoron itt is csodálatos dolgokat hozott létre 
a gazdagság. Másik fő feladatunk volt szeretteink számára beszerezni az 
ajándékokat, emléktárgyakat. Bevetettük magunkat a bazársorok közé. A 
repülő súly és térfogat korlátai miatt főleg az apró holmik között keres
géltünk. Az egymást érő üzletekben elképesztő mennyiségű régiséget, 
régiségnek tűnő emléktárgyat kínálnak. A kötelező alkudozás után, rend
szerint egyezség született. Harangok, csengők, imazászlók, teák, térképek, 
CD-k közül kerültek ki főleg a vásárolt ereklyék, még szerencse, hogy a 
pénztárcánk és a hátizsákunk egyaránt határt szabott a költekezésnek, 
mert legszívesebben mindent magához vett volna az ember. Mint ahogy 
mondtam, nem annyira „tudományosan" ismerkedtem a várossal, inkább 
csak nézelődtem. Egy kis téren leülve figyeltem az eseményeket. A közle
kedést, amelyben békésen megférnek egymás mellett a különböző rangú, 
és rendű járművek. Hangos szó nélkül várjak ki türelmesen a sorukat, 
pedig sokszor előfordul, hogy várakozni kell. A gumiszerelő műhelyt, 
amelyben kezdetleges eszközökkel, és módszerekkel toldozzák-foltozzák 
a gumiköpenyeket, a munkára váró teherhordót, akinek tragacsa üresen 
is olyan nagy és nehéz, hogy én abban is kételkedem, hogy egyáltalán 
azzal mozogni lehet. Elnéztem a riksásokat, ahogy egy-egy turistát 
kitartóan kísérnek, s közben már-már szemtelenül alacsony áron kí
nálják szolgáltatásuk a szabad ég alatt, deszkaállványon kecskehúst, 
áruló hentest, aki a legyekkel hadakozik, és hevesen tiltakozik, amikor 
kamerámmal feléje közelítek.
Néztem a sokféle embert. A mezítlábas, rongyokkal takarózó nincs
telent, a boldog, nyílt tekintetű diákokat, aktákkal a kezükben, a jól 
öltözött üzletembereket, és a láthatóan hosszabb időre berendezkedett, 
otthonosan mozgó fehér embereket.
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Varázslatos, leírhatatlan képek villannak fel minden pillanatban, s ne
künk, akik csak odalátogatunk, szinte esélyünk sincs, hogy mindezt fel
fogjuk, megértsük. Végezetül három kis történetet szeretnék elmesélni, 
ami számomra nagyon kedves volt.
Egy alkalommal, amikor kazettákat és CD-ket árusító üzletben válogat
tunk a népzenék között, egy ember ínycsiklandozó ételt hozott a keres
kedőnek. A fémtálkában, világos szószban, fehér kis tésztagombócok 
sorakoztak, gőzölögve. Kérdésünkre, hogy mi az, azonnal kóstolóval 
kínált, s miután mindenkinek ízlett, az amúgy nagyon erős mártás és a 
hússal töltött gombóc, azonnal hozatott mindenkinek egy-egy adagot. 
Az evés után az üzletkötés nagyon barátságosan zajlott.
Egy másik alkalommal egy nagy téren, egy templom lépcsőjén fiatalok 
sakkoztak -, e sport egyébként nagyon népszerű mind Nepálban, mind In
diában, lépten-nyomon találkozni az utcán sakkozókkal, és az üzletekben is 
óriási a kínálat - s miután pár percen keresztül néztem őket néhány helybéli 
szurkolóval együtt, vettem a bátorságot, és a nyertest kihívtam egy partira. 
Miután megismerkedtem a bábukkal, amik kellemes tapintású, súlyos, nem 
a nálunk ismert formájú figurák voltak, színt választottunk, és elkezdtük a 
játékot. Nyilván híre ment a téren, hogy egy fehér ember beszállt a játékba, 
mert néhány lépés után vagy 25-30 ember gyűlt össze, és figyelte a fejlemé
nyeket. Igyekeztem a legjobb formámat hozni, de sajnos egy lépést elnéztem, 
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és vesztesként álltam fel a tábla mellől. (Mentségemre legyen mondva, hogy 
évekkel ezelőtt sakkoztam utoljára.) Bár biztattak a visszavágóra, az időm 
lejárt, mert társaimmal a találkozó már előre meg lett beszélye. Talán jobb is 
így, mert lehet hogy még most is ott sakkoznék a sok kíváncsi, érdeklődő ne
páli gyerek között, hogy egy győzelmet elérhessek. (Most jut eszembe nem 
csak írni, sakkozni sem tudok elég jól.)
Utolsó este, miután több tucatnyi üzletet bejártunk, egy teljesen európai 
kinézetű, ismerős süteményekkel felszerelt cukrászdába mentünk be. A 
kellemes, otthoni nyári estékhez hasonlítható időben, a kerthelyiségben 
ültünk le. Mindenki kiválasztotta a számára leginkább tetsző süteményt, 
kólát, kávét, kinek mire volt kedve. A lugassal, virágokkal elválasztott 
kis részekben az asztalokon gyertyák égtek, halk, fiatalos zene szólt. 
Ideális környezet, hogy az emberek beszélgethessenek. Mi is így tettünk. 
Emlékeztünk az elmúlt napokra, tervezgettük a még hátralévő néhányat, 
és bizony egyre többször gondoltunk az otthoniakra, a hazaútra. Ilyen 
hangulatban, egyszer csak a hangszórókból egy ismerős dal csendült fel. 
Sebestyén Márta jól ismert egyedi hangját hallottuk, a sokak által ismert, 
Grammy-díjas Deep Forest lemezről. Több mint 6000 km-re és csaknem 
egy hónapja távol hazánktól és szeretteinktől, egy magyar népdalt hall
gatni, szívszorongató, könnyfakasztó érzés volt.

Royal Chitvvan Nemzeti Park

A
z egész utazás tervezésénél már szóba került, hogyha lesz időnk, 

akkor esetleg meglátogathatnánk a Royal Chitwan Nemzeti 
Parkot. A minden
ki által komolyan vett felké

szülés, a közlekedés szeren
csés alakulása, a jó időjárás, 
valamint az, hogy semmilyen 
egészségügyi probléma nem 
merült fel, végül is lehetővé 
tette, hogy a megmaradt nap
jainkat itt töltsük el. A park 
Nepál déli határánál fekszik, 
és a dzsungel átnyúlik Indi
ába is. A csak vezetővel láto

Séta a dzsungel felégatható őserdőben elefántok, 
fehér orrszarvúk, tigrisek,
medvék, krokodilok is láthatók. Mi egy olcsóbb, háromnapos, tigris
mentes szafarira neveztünk be. Meglátogattunk egy falut, amely szinte 
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egy élő múzeum volt, jártunk egy elefántfarmon, ahol láthattuk, hogy a 
munkára fogott, óriási állatokat hogyan tartják. A legizgalmasabb napon, 
kora reggel, dzsungelsétára indultunk. Először egy kenuval hajóztunk 
egy folyón. Mi magunk is alig hittük, hogy mellettünk néhány méterre 
krokodilszempár kandikál ki a vízből, majd nem sokkal utána a partról 
az épp sütkérező krokodilok csobbantak be a vízbe. Az átkelés után már 
az őserdőben voltunk. Még a parton megkaptuk az eligazítást. Felhívták 
a figyelmünket, hogy ne szakadjunk le egymástól. Elmondták, hogy 
milyen módon fussunk cikkcakkban, ha orrszarvú közelít felénk, hogy 
milyen módon dermedjünk kővé, ha medvével találkozunk. Megkértek 
arra is bennünket, hogy óvakodjunk a kígyóktól, mert nem lehet tudni, 
hogy melyik mennyire mérges. Jó kilátások, gondoltuk magunkban, az
tán nekivágtunk a sűrű magas füves erdőszegélynek, majd beértünk az 
őserdőbe. Az orrszarvúnak szerencsére csak a friss nyomát láttuk, egy 
ízben távolról egy medvét, majmokat, madarakat és érdekes rovarokat 
gyakran láttunk. A délelőtt végetért túránk után, az óriási hőség miatt 
pihenés volt a szobákban, illetve fürdés a szálló medencéjében. Délután 
aztán elefántos kirándulás következett. Egy elefántra egy hajtó, és egy 
kis fakeretbe négy utas indult ismét az őserdőbe. A négy elefántból álló 
csapat a jól kijárt ösvényeken haladt a fák között. Hihetetlen, ahogy ezek 
az óriási állatok milyen puhán, nesztelenül haladnak előre úgy, hogy a 
fákhoz szinte hozzá sem érnek. Lassan, csendben ballagtunk, aztán egy
szer csak felgyorsultak az események. Az egyik elefánthajtó orrszarvú
kat vett észre. Villámgyors egyeztetés után három elefánt azonnal, jól 
szervezetten nekilátott és bekerítette az orrszarvút, amely kicsinyével 
hűsölt egy dagonyában. Bámulatos ügyességgel, faágakat elhajtva az 
útból, combnyi vastag törzseket elnyomva tudott úgy helyezkedni az 
elefánt, hogy mi néhány méterről nézhessük az orrszarvú családot. Visz- 
szafelé még átkeltünk egy kisebb folyón is, aztán visszatértünk a kiin
dulási pontra. Megelevenedtek a tévéből ismert afrikai képek, igazán jól 
éreztük magunkat. Gyalog indultunk vissza a szálláshelyünkre. Út köz
ben az alkalmi magyar fociválogatott összemérte erejét a nepáli ifi vá
logatottal. Történt ugyanis, hogy az út szélén egy gidres-gödrös külön
böző magasságú füvekkel, szúrós növényekkel fedett réten mezítlábas 
kisgyerekek fociztak. Több se kellett nekünk, kihívtuk őket egy csatára. 
Négy magyar felnőtt pihegése a trópusi hőségben, és vagy tíz nepáli kis
gyerek villámló cikázása örvendeztette meg a kis számú nézőközönséget. 
Az eredményre már nem emlékszem, de arra igen, hogy a gyerekeknek 
sikerült nagy örömet szereznünk. Este még egy táncos folklór műsorral is 
megleptek bennünket. Következő nap még egy kora hajnali madárlesen 
is voltunk, majd csomagoltunk, és indultunk tovább immáron Indiába.
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India

M
eg se kísérlem, hogy Indiáról és az ottani élményeinkről 

bővebben írjak, így inkább a távirati stílust választom, csak 
azért, hogy a túraleírás pontos és egész legyen. Azokat a fő 
helyeket említem meg, ahol jártunk. Indiában a május vége és június eleje 

már nem turistaszezon. Ez érthető is, hisz az állandó 40-45 fokos nappali 
hőmérséklet, (éjjel kicsit jobb a helyzet, akkor 40 fok alá süllyed a hőmérő 
higanyszála) nem közép-európai embernek való. Egész egyszerűen, csak 
nagy önuralom árán lehetett nap közben kint tartózkodni. Tetézte bajun
kat, hogy bár mind ez idáig jó egészségben voltunk, itt Indiában az utolsó 
néhány napban mindenkin átszaladt valamilyen gyomorrontás, hasmars 
kíséretében. Változó erősségben, de mindannyian átestünk ezen, s volt, 
aki megelégedett a légkondicionált szállodai szoba kényelmével.

Egy napot töltöttünk Gorakhpurban, (itt már utunk elején jártunk) majd 
innen vonattal utaztunk Varanasiba. Varanasi, vagy Benares a hindu 
vallás fővárosa, talán a világ egyik legrégibb, ma is élő városa. A leg
fontosabb zarándokhely a Gangesz, a minden testi-lelki szennyet meg
tisztítani képes szent folyó partján. Minden hívő hindu vágya, hogy leg
alább egyszer ellátogasson ide, megfürödhessen a folyóban, majd végül 
itt haljon meg, itt égessék el, és porait szórják a megváltó folyó vizébe. 
Óriási nyüzsgés, összevisszaság, ezernyi templom, imahely, pusztuló 
paloták, kéregető nyomorékok. Ezek a fő jellemzők. A nehezen érthető 
látvány, mint utunk során annyiszor, itt is lenyűgözött bennünket.
Következő állomásunk Agra volt. E városban találjuk a világ egyik leglá
togatottabb nevezetességét, a Tadzs Mahalt. A szerelem emlékművének 
nevezett épületegyüttes, végül is egy síremlék, egy a XVII. században 

182



uralkodó, Sáhdzsahán császár szülőágyon meghalt feleségének emlé
kére. A csodálatos fehér márványból épült, több kupolás épületet négy 
karcsú minaret őrzi. A gyönyörűen zöld, szökőkutakkal díszített park
ban, vörös homokkőből álló oldalépületek között a déli napsütésben 
valószínűtlenül lebeg immáron 400 esztendeje. Az indiai építészeket 
dicséri, hogy nagy mérete, és a több építészeti stílus keveredése ellenére 
is harmonikus, kecses az építmény. A díszítése, pedig kivételes! A több 
fajta márványból, féldrágakőből készített berakások, az áttört márvány
díszítések mind az ügyes kezű mestereket dicséri. Agrában még meg
tekintettük a híres erődöt, (Agra Fort) amely a mogul uralkodás idején 
épült, ezután folytattuk utunkat - ismét vonaton - Delhibe. Egészségi 
állapotunk nem sokat javult, fáradtak voltunk már, elviselhetetlen volt a 
nagy hőség, így Delhit nem megismerni akartuk, inkább csak túlélni. A 
reggeli és az esti órákban mentünk ki a városba, és próbáltuk magunkat 
jól érezni. Többek között megnéztük a Vörös Erődöt, (Red Fórt), amely 
szintén a mogul birodalom egyik jelképe. Megnéztük a hindusztán vi
lág hetedik csodáját, a nyolc évszázada épült hatalmas tornyot, a Kutáb 
Minárt. E torony mellett van India legkorábban épített mohamedán me
csetjének romja is. A romkert rejti a világhíres Vasoszlopot (Iron Pillar), 
amely 1500 éve áll és rajta rozsdának nyoma sincs. A tudósok mind a 
mai napig nem tudják, hogy az akkori kohászat volt ilyen fejlett, vagy 
valami meteor formájában került ide ez az anyag. Az utolsó napon el
költöttük maradék rúpiánkat, véglegesen elcsomagoltunk, és minden
ki megnyugvására úgy feküdtünk le, hogy tudtuk, kora hajnalban újra 
repülőn ülünk, immáron hazafelé.
Még sok egyéb dolog jut eszembe, az itthoni dolgok során, hogy is volt 
ez vagy az Indiában vagy Nepálban. Nyilván egy túraleírás sohasem le
het teljes, hisz az idő és az egyéni képesség is korlátokat állít. Remélem, 
ettől függetlenül találtak érdekes részeket, leírásokat, és néhányan talán 
ahhoz is kedvet kapnak, hogy jobban utánanézzenek, ne adj isten, el is 
utazzanak ezekbe az országokba. Igyekeztem érthetően, szemléletesen 
leírni a dolgokat, bár most is állítom, hogy ez amatőr embernek szinte le
hetetlen. Próbáltam a számomra legérdekesebb témaköröket bemutatni, 
egyre azonban szándékosan nem tértem ki. Ez pedig a hit. S bár mindkét 
országban nagyon erős a hitélet, ahogy egyszer utaltam is rá, teljesen át
szövi az emberek életét, gondolkodását, cselekedeteit, tehát nagyon fon
tos. Mégsem vállaltam azt a kockázatot, hogy sekélyes ismereteimmel 
esetleg butaságot írjak, vagy valakit megsértsek. Mert azt biztosan tu
dom, hogy mind a hindu, mind a buddha vallás nagyon bonyolult, sok
istenes, szinte átláthatatlan rendszer, így még a helybéliek sem ismerik 
teljességgel, nemhogy egy kívülálló európai ember írjon róla.
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Delhi: Kutab Minor
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Utózmány (népies szó)

2
003. május 1-től június 3-ig 34 napot töltöttünk távol otthonunktól, 

családunktól, barátainktól. Egy álom vált valósággá, amikor egy 
másik földrészen, más kultúrákban tölthettük el szabadságunkat. 
Számtalan élmény ért bennünket, sok dolgot láttunk, tapasztaltunk. Nem 

túlzás azt állítani, hogy egy életre szóló, örök emlék lesz ez a túra. Már 
most, néhány hónappal a hazaérkezésünk után is azon veszem észre 
magam, hogy egyre több dolog jut eszembe az itthoni dolgok során, 
hogy volt Indiában vagy Nepálban. Nyilván egy túraleírás sohasem lehet 
teljes, hisz az idő, az egyéni képesség is korlátokat állít. A búcsúzás előtt 
még egy gondolat. Öt, erős egyéniségű ember indult útnak egy alapos 
felkészülés után. Mindannyian jó barátok vagyunk, jól ismerjük egymást. 
Mégis, számomra az egyik legnagyobb tanulság az volt, hogy egy ilyen 
hosszú, közös együttlét alatt, ahol számtalan döntést kellett hozni, ahol 
kisebb-nagyobb problémákat kellett megoldani, mennyire más és más 
igényeket, szemléletbeli különbségeket kellett azonos véleménnyé, vagy 
legalábbis, azonos döntéssé formálni. Ez nem mindig ment zökkenőmen
tesen, de hiszem, hogy az idő múlásával mindenki helyére teszi a dolgo
kat, és talán még változtat is egynémely jellembéli vonásán. Mert hiszem, 
hogy olyan erők mozgattak bennünket, amely képes arra, hogy bizonyos 
dolgokban változzunk. Mindezt csak őszintén gondolom, de azt biztosan 
tudom, hogy a kitartó felkészülés, az elszántság, az összetartás egy olyan 
kis csapatot hozott össze, aki még talál magának hasonló célokat. A leg
nagyobb boldogság természetesen a hazaérkezés volt.
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Épségben, egészségben léptünk újra Magyarországra, és legnagyobb 
meglepetésünkre mindenkit a reptéren várt a családja. Újra megölelhet
tük feleségeinket, magunkhoz szoríthattuk fiainkat, lányainkat, és büsz
kén írom le, hogy örömünkben sírtunk. Nagy utat jártunk be, akkorát, 
hogy sokszorosára erősítette azokat az érzéseket, amit szeretteink felé 
itthon talán kevésbé mutatunk meg. Köszönet mindenkinek! Az aggódó 
szülőknek, a támogató családnak, a segítő barátoknak, akik nélkül ez 
a túra nem jöhetett volna létre. Bízom abban, hogy mi is tudunk visz- 
szaadni valamit azokból az élményekből, tapasztalatokból, esetenként a 
szemléletből, amit ott a távolban átéltünk.
Remélem, nem sajnálják az olvasásra szánt időt, s egyben ajánlom segít
ségemet bárkinek, aki többet akarna megtudni túránkról.
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NAMASZTÉ, NEPÁL!

(Magashegyi túra a Himalájában)

Szöveg: Fodor Péter Fotók: Varga Máté Benedek

A
 magasabb hegyeket 1997 óta járjuk. Kezdtük a 2885 m magas 

szlovéniai Triglav csúccsal, majd minden évben magasabbra 
merészkedtünk. 1999-ben Ausztria legmagasabb csúcsát, a 

3797 m magas Großglocknert, 2000-ben, pedig Európa tetejét, a 4807 mé
teres Mont Blanc-t hódítottuk meg. Ezzel Európa „elfogyott", új kihívást 
kellett keresnünk. így született az ötlet, menjünk Nepálba.

Az expedíció tagjai:
Varga Máté Benedek, 24 éves, történelem-könyvtár szakos egyetemi 
hallgató, Szegedi Tudományegyetem
Fodor Péter, 32 éves, matematika-fizika szakos tanár, Római Katolikus 
Gimnázium, Kaposvár

2003. április 10-11.
Budapest - Moszkva - Delhi

A
z Aeroflot Budapest-Moszkva járatán erős gázolajszag fogad.

Lehet, hogy ez dízel repülőgép?! A szárny felett kaptunk he
lyet, az ablak felől erősen húz be a hideg. Felszállás után a 

stewardess rendszeresen csiripel oroszul és angolul. Kár, hogy egyiket 
sem értjük, figyeljük, mit tesznek a többiek.
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A moszkvai reptéren 5 órát kell vámunk, közben azon derülünk, hogy ki fog 
sípolni a fémellenőrző kapunál. Különösen az indiaiak, akik tele vannak aggatva 
mindenféle arannyal, ékszerrel. Aztán persze csodálkozom, hogy nálam is meg
szólal a jelzőberendezés, ami Budapesten meg se mukkant. Kölcsönös mutogatá
sok után arra jutunk a biztonsági őrrel, hogy a bakancsomban lehet fém.
A második repülő jóval nagyobb, mint az első. Szerencsénk van, mert a 
felszálláskor éppen elkapjuk a naplementét a felhők fölött, csodaszép. 
Moszkva - Delhi 4500 km, kint 11000 m magasan -58 °C van, Delhiben 
+40, éjjel 3-kor. Körülöttünk mindenfelé indiánok (angolul így mondják: 
indians). Közelünkben egy öreg szakállhálóval, sapkával és turbánnal. 
Mikor mogyorót osztanak, nemes egyszerűséggel pakolja ki a fogsorait. 
Kapunk egy kérdőívet az „A" típusos tüdőgyulladásról (SARS), sajnos 
nem tudjuk, ki kell-e tölteni. Leszálláskor kiderül, hogy igen. A repülő
téren álarcos doktoroknál kell leadni.
Megjelenik az első szúnyog. Meg vagyunk róla győződve, ha megcsíp, 
biztosan maláriásak leszünk. Csapkodunk is veszettül, aztán egy-két csí
pés után megadjuk magunkat. (Később kiderül, hogy félelmünk ezzel, 
mint sok mással kapcsolatban is, alaptalan.)

2003. április 11-13.
Delhi - Gorakhpur - Pokhara

H
ajnali 3 körül, pénzváltás után hagyjuk el a repülőteret, irány 

a vasútállomás. Mikor kilépünk a biztonsági kordonból, 
azonnal megrohannak bennünket a taxisok. Elég ijesztő, 
ahogy 30 indián nyomul körülötted, fogdossa a karodat, "Csíptaxiszőr!" 

(cheap taxi, sir) kiáltásokkal. Te, pedig főleg a hátizsákodat öleled, ne
hogy lába keljen. Végül az egyikkel megállapodunk a viteldíjban, bár 
kicsit aggódunk, hogy hol is fog majd kitenni. Félúton persze újra kezdő
dik az alkudozás, kölcsönös ordítozással. Végül mégis a vasútállomásra 
jutunk, igaz, kicsit drágábban.
Itt megcsap bennünket a valódi India „illata". Por, benzingőz, vizelet, 
stb. Az állomáson mindenfelé emberek hevernek a földön, egyik-másik 
nem biztos, hogy életben van. Egy biztos, felfázni nem fognak. Az állo
más tele van „segítőkész" emberekkel, mindenki tud számodra valami 
nagyszerű lehetőséget, akármit kívánnál, csak győzzed lerázni őket. 
Vonatjegyet igen körülményes módon lehet szerezni. Először ki kell 
tölteni egy igénylőlapot, s ha sorra kerül az utazó, akkor egy hivatalnok 
kiállítja a jegyet, névvel, életkorral, nemmel együtt. Ezt még bevezeti egy 
naplóba a bankók sorszámát is feltüntetve! Es már kész is a művelet. 
Reggel 9 órára megvan a jegy, de a vonat csak délután 5-kor indul.
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Khudi függőhíd

Syanje vízesés

Bhulbule vízesés
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A „Tourist Office-t" nincs kedvünk elhagyni, kinn borzalmasan sok az 
ember és a hőmérséklet. Egy gekkó bukkan fel a falon. Nem nagyon 
lehet szépíteni a dolgot, India egy jó nagy szemétdomb. Nem nagyon 
bánjuk, hogy másnap már nem leszünk itt. Összefutunk egy pécsi föld
rajztanárral, aki már 3 hónapja itt van (fene a gusztusát). Elpanaszoljuk 
neki a taxis élményeinket, s fogadkozunk, hogy visszafelé nem vernek 
át. Szerinte hazafelé nemhogy 200 rúpiát, még 200$-t sem fogunk sajnál
ni, hogy elérjük a repülőt. Ritka jóstehetség szunnyad benne.
Úgy döntünk, minél kevesebbet akarunk Indiában tölteni, ezért meg
vesszük a visszafelé szóló vonatjegyet. Érdekes: odaút hálókocsiban lég
kondicionálóval 56$, ugyanez vissza légkondi nélkül 13$. Gorakhpur 
800 km, így nem mondható drágának.
Folyamatosan izzadok, már elég büdös vagyok. Nem tudjuk, honnan 
indul a vonat, sehol sem jegyzik pontosan, hogy a 24 közül melyik vá
gányról indul. Végül elérjük.
A második legdrágább jegyünk van, 2 fekhely reményében. Ez olyan, 
mint az otthoni kupés vagonok, 4 priccs van beleapplikálva. Ennek elle
nére velünk szemben, az estig ülésként funkcionáló ágyon olykor négyen 
ülnek. A WC viszonylag használható, a bájos felirat rajta: Western Style. 
Vele szemben található a mediterrán világból jól ismert 2 lábnyomos 
beguggolós. Még víz is van, amit kézmosásra mertünk alkalmazni. Arra 
várunk, hogy mikor szokás itt lefeküdni, mivel igen álmosak vagyunk. 
Közben két indián kisgyermek elmés gyermekjátékokat mutat be, meg
ismertetvén velünk a helyi folklórt. Felismerni véltem a snóbli, az apa- 
cuka-fundaluka és az egymás püfölése című játékokat.
Hálókocsiban aludni is lehet, fáradtság kérdése az egész. A hátizsákok elfog
lalják az ágy nagy részét, ahogy átöleljük, nehogy lába keljen az éjszaka.
Reggel 6-kor kevés késéssel érkezik a vonat Gorakhpurba. Egy vonatos 
ismerősünk, Ramdzsi eligazít, hol a „buszpályaudvar". A busznál szóba 
állunk egy olyannal, akivel elhatároztuk, hogy nem fogunk szóba állni. 
Jegyet ígért Pokharába 350 rúpiáért fejenként. Belemegyünk. Amikor el
megy felváltani a pénzt, kicsit aggódunk, hogy látjuk-e még.
A nepáli határ közel 80 kilométer, odáig TATA típusú terepjáróban kb. 
13-an utazunk. Az úton újabb leckét kapunk közlekedésből. Itt is két 
pedál van az autókban: gáz és gáz dudálva. Ki kell kerülnünk egy most 
épülő házat, amit a kétsávos főút közepére építenek.
Az indiánok jó egyötöd részét székelés közben láttuk. Mindenhol végzik 
a nagydolgukat, leguggolnak úton, út mellett. Ez azt jelentheti, hogy az 
indiai emberek életük 1/5 részét ezzel töltik. Biztos folyton hasmenésük 
van. Ettől a táplálkozási kultúrától nem is csoda. Papírt nem használnak 
utána, hanem csak úgy...
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Itt most érik a búza és az árpa, amit kézzel, de nem kaszálva, hanem 
guggolva sarlóval aratnak, mint 3000 évvel ezelőtt.
Ebben az országban meglepetésemre nagyorrkevesen cigarettáznak - szerencsé
re -, hanem úgy rágják a dohányt, s utána gusztusosokat köpnek. Szerencsére 
minket még nem köptek le, pedig a vörös színű bételtől még nagyobbakat lehet. 
Kijelentkezünk Indiából végre, és átjövünk Nepálba. A vízum 30$, simán 
beszerezhető. Kiderül, hogy a buszjegyünk egész Pokharáig jó, ez újabb 
meglepetés. Viszont valami tüntetés miatt nem közlekednek sem a bu
szok, sem a taxik. Ezért itt a határon kell, töltsük az éjszakát. 560 nepáli 
rúpiába kerül az akció, és reggel ötkor a Hotel Plaza elől indul a buszunk 
(ha hihetünk a tourist officernek).
Fürdés és szundítás után megyünk enni, itt-tartózkodásunk óta először. Az 
étteremben erősen kerüljük a hústartalmú ételeket, aztán várjuk a hatást.
Másnap reggel négykor kelünk, de minek. A sztrájk még mindig tart, a 
buszok nem járnak. Taxira alkuszunk, de nem találunk társakat. Végül adó
dik egy Suzuki Maruti, ahol társunk egy öreg szikh két asszonnyal. Az öreg 
hátul, mi elöl ülünk először egymás ölében, majd később én ülök középre, 
lábam széttárva, közötte meredezik a sebváltó, s a fekete sofőr úgy vált.
Sok napernyős embert látunk, de mindegyik fekete. Az ernyő is, az em
berek is. Többször meg kell állnunk, katonai ellenőrzés van, a pontokon 
géppuskafészkek.
Pokhara a határtól 180 km-re van, a sztrájk miatt (az egyetemisták a 
benzináremelés ellen tiltakoztak) közel 260 km-t megyünk 7 óra alatt. Jó 
kocsi a Maruti, főleg 6 embernek. Az utak minősége elég jó (nincs fagy, 
ami tönkretenné), csak ott van probléma, ahol a hegy ráomlik.
Itt a környéken majdnem mindenhol rizst termesztenek, teraszokon. A 
meredek hegyoldalban is kivágták a fákat, és beteraszozták, bár némelyik 
szélessége a fél métert sem éri el. A szántást az elárasztott földön faekével! 
+ 1 ökörrel végzik a sárban, s ugyanide palántázzák a rizst is (kézzel). 
Pokharába érkezve keressük a helyet, ahol trekking (gyalogtúra) enge
délyt lehet beszerezni, de nem ott van, ahol a könyv írja. Egyből mellénk 
szegődik egy helybéli, akit persze fenntartással fogadunk. Taxit szerez, 
megmutatja az engedélykiadó helyet, ami meglepetésre vasárnap du. 
4-kor nyitva van. Kiderül, hogy mellesleg szállodatulajdonos. Termé
szetesen nála, a Giri Guest House-ban szállunk meg (2 fő 1500 Ft). A 
szoba kiváló, külön mellékhelyiséggel. Egy finom teát is kapunk, mikor 
bejelentkeztünk, aztán kiülünk a kertbe beszélgetni. Telefonon rendel 
nekünk buszjegyet oda, ahol megkezdjük a trekkinget. Ennyi elég is, 
hogy visszafelé is itt szálljunk meg.
Elmegyünk vacsorázni. Máté nagy merészen csirkét eszik, én meg 
óvatosan indiai kaját, mellé tejfölös! uborkasalátát. Most már tudjuk, 
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hogy az a fertelmesen büdös, az a curry. Ezentúl semmit nem eszünk 
ami currys, meg indiai. Fagylaltot azért nem rendelünk, bár eléggé 
bizalomgerjesztő.
Most virágzik a fekete bodza, az első hazai növény, amit felismerünk. 
Az idő egyre borúsabb, néha csepeg az eső. Úgy látszik a hegyek között, 
nem érvényesül a száraz évszak (kár).
Úgy döntöttünk, nem bérelünk gájdot (vezetőt) van térképünk meg 
tájolónk, aztán hajrá! Majd esetleg egy teherhordót, ha kinyúlunk. En
gem amúgy is nagyon fáraszt angolul beszélgetni, erősen kell koncent
rálnom, hogy értsem. Máténak jó pár évvel frissebb a nyelvvizsgája, ő 
könnyebben boldogul.

2003. április 14-15.
Pokhara - Besi Sahar (790 m) -

- Bhulbule (840 m) - Jagat (1300 m)

R
eggel fél 6-kor kelünk, a hoteltulajdonos forró teával vár a tera

szon, majd elkísér minket a buszállomásra és megmutatja, hogy 
melyik buszra szálljunk.

A gyaloglást fél 12-kor kezdjük. Irdatlan meleg van, leizzadunk gatyá
ig. Az egyik pihenőnél jön egy busz és beteríti a zsákomat sárral. Hát 
mégsem könnyű 15 kilós hátizsákkal szaladgálni. Én eleinte nagyon 
imbolyogtam, mert magasra került a súlypontom. Jön egy kis dörgés, 
villámlás, de mi tudjuk, hogy nem eshet, mert nincs monszun. Nos ez itt 
nem érdekel senkit, úgyhogy kövér cseppekben nekiered. Majdnem tel
jesítjük az első napi adagot, de az eső miatt megállunk egy faluval előbb. 
A szállás díja vicces, 80 rúpia (240 Ft) kettőnknek.
Délután 3-kor olyan sötét van, mintha este 7 óra lenne.
Ismét újítunk a kajában: dalbatot és momót rendelünk. Dalbat: rizs + lencse
szósz + másik szósz + egy meghatározhatatlan valami, amit egyikünk sem 
mer megkóstolni. Ez a helyi nemzeti eledel, de nekem nem ízlik. Momó: 
tésztába csomagolt zöldségek kifőzve. Olyan, mint a tortellini, csak jobb. 
Látunk egy-két teherhordót is. Cingár manusok visznek maguknál na
gyobb csomagokat, a teher nagy részét a fejük tetejével tartják. Van olyan 
is, aki nálánál termetesebb embert visz.
Az éjszaka lustaságból nem csomagolom ki a hálózsákot, reggelre 
fázom is rendesen. A következő faluban beérjük a többieket, akik
kel együtt indultunk. Amúgy nem sok minden történik, megyünk 
fel, le. Az egyik pihenőnél eszünk hagymalevest és zöldséglevest. 
Forró vízbe beleszórják azt, aminek a levest hívják, kicsit meg
sózzák, aztán kész.
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Ma végig tulajdonképpen szárított öszvérürülékben megyünk, amiből 
kiállnak a kövek. Annyi öszvér van itt, mint a fene, nem tudom, miért 
az emberek viszik a cucc javát. Az itteni embereknek sajátos szaguk van, 
mindenkinek ugyanolyan. Az ösvényen a mesebeli sárkány jut eszembe: 
Emberszagot érzek!
Elérjük azt a magasságot, ahol megjelennek a magyarországi növények: 
erdei madársóska, mezei boglárka, májmoha, csillaghúr, sárga akác. Vi
szont itt már nincs parlagfű, ami az egész alföldi részen virított. Látunk 
nagy hernyókat, s ehhez mérten nagy és csodaszép lepkéket is.
A nap első felében én vagyok jobban berogyva, a másodikban Máté. Már 
kezdek vágyakozni az iskola után (egy picit).
Tegnap 9 km-t gyalogoltunk, ma 19,5-t. A szálláshelyek nagy részében 
van meleg víz is a napelemeknek köszönhetően (Solar hot shower!).
Az itteni vendéglátósok sem sokkal jobbak helyesírásban, mint az ottho
niak. Wel Come, hot and cold dring etc...
Az útvonal, köszönhetően a háborúnak és a tüdővésznek, kong az üres
ségtől. Tegnap egyedül voltunk az egész „hotelben", ma még két srác 
alszik a szomszéd szobában. Persze ettől az árak nem mentek le, a víz 
literje már 180 Ft. (A szállás egy főre ugyanennyi!) Mellettünk egy 3500 
méteres csúcs tetején még fák állnak. (Ugyanezen a magasságon az Al
pokban már örök hó van).
A hotelben épp most vezetik be a villanyt. (Ma láttunk egy vízierőművet.) 
Errefelé nem ismert a szalvéta és a zsebkendő. A gyerekek orrából a vá
ladék egyenesen a szájukba folyik.

2003. április 16-17.
Jagat (1300 m) - Tál - Dharapani (1860 m) - Chame (2670 m)

eggel majmokat látunk a szakadék túlpartján, illetve egy ked
ves teherhordó mutatja meg őket.
Ebédre Máté sült krumplit eszik, én meg kukoricakenyeret 

lekvárral. Itt legnagyobb meglepetésemre van szalvéta. Berúgott helyiek 
adják a hangulatot, akik - gondolom - itteni népdalokat adnak elő. Mit 
mondjak, gyönyörű!
Benézünk a víztisztítóba (Safe drinking water). Itt fele annyiba kerül a 
víz, mint a kocsmában a palackos. Aztán nyomjuk tovább. Az eső ma is 
megérkezik, mint már mindennap lassan. Nem lesz ez így jó. Már csak 
húszat kell aludnunk és mehetünk haza. Itt már elég hűvös van.
Érdekes itt túrázni, vízszintes szakasz nem sok van. Le-fel-le-fel és elég 
meredeken. Egy csomó vízesést látunk, sajnos közel menni nem lehet 
hozzájuk, pedig némelyik több száz méter magas.
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Az. itteni adminisztráció - az indiaihoz hasonlóan - magas színvonalú. 
Le kell jelentkezni Tal-ban és bemutatni trekking-engedélyünket. Ezután 
egy irtó nagy könyvbe be kell írni a következőket: név, nemzetiség, szü
letési idő, útlevélszám, nem, engedélyszám, még egy szám (amiről nem 
tudom, micsoda), hol aludtunk előző este és hol szándékozunk ma + 
aláírás. Nem kell viszont felírni a lábméretünket, és hogy milyen messze 
tudunk köpni (pedig ez itt elég fontos). Rend a lelke mindennek!
Egyre inkább fejlődünk, most már naponta kétszer eszünk. S egyre bát
rabbak is leszünk.
A lábszáraimat megcsípte valami, az egyiken szépen terjed a dagadás. 
Bekentem az ún. fekete kocsikenőccsel, ettől el nem múlt, viszont sike
rült mindent összekenni vele.
Jó kisfiúk módjára minden reggel 5-kor kelünk és este 7-kor fekszünk. 
Végre igazi erdőkben sétálhatunk. 1900-on még lombhullató, 2300 felett 
már színtiszta fenyőerdő van. Ma egy irtással is találkoztunk. Itt sem 
szebb, mint otthon. Egyből fel is dolgozzák még az erdőben a fát. Pl. a 
deszkafűrészelés kézzel különösen jó foglalatosság.
Idén kevés turista van. Belesek egy ellenőrzőpontnál a „nagykönyvbe", 
40 fő per nap az áthaladás. Máskor több mint 10000 fő van áprilisban a 
napi 300, most meg csak 40. Elég nagy az ínség turisztikailag, de ez most 
nekünk jó. Az alacsony látogatottságot három dolog okozza: 1. Iraki há
ború (ha még tart) 2. A típusos tüdőgyulladás 3. A maoisták. A falu, Cha- 
me határában is géppuskafészek vidítja a külföldieket. Az is igaz hogy 
minden nagyobb sziklára fel van festve a sarló és a kalapács.
Az erdők hasonlítanak az európai (Kárpátok) erdőkre. Ez engem telje
sen feldobott. A szurdokok is egész emberméretűek. Bár ha nálunk lenne 
ennyi és ilyen vízesés, biztos rátelepülne egy-egy turisztikai központ.
Az öszvérürülék illatát is felváltja az otthonról a patakvölgyekből ismert 
acsalapuszag, bár magát a növényt csak km-ekkel később látom meg. Ké
sőbb finom fenyőillat leng körül bennünket. Na és a rododendron! Nem 
is tudom, kitől hallottam, hogy a Himalája lejtőin március-áprilisban vi
rágzik a rododendron, ami egy gyönyörű virágú fa. Lejjebb kérdeztem, 
merre van, de nem is hallottak felőle. Aztán olvastam az útikönyvben, 
hogy 2400-2800 m magasan található. S valóban ma először látunk is jó 
sokat, csak már elvirágzottak. Gondoltam feljebb majd szebbek lesznek, 
aztán hirtelen eltűntek. Na mondom, erről ennyit. Szerencsére feljebb is
mét felbukkannak, de jóval az út felett. Hátizsák le, felkúszás a meredek 
domboldalon és fotó. Tényleg gyönyörűek.
Ma az első órai gyaloglás végén Bagarchhapban pillantjuk meg az első 
hétezrest, ami már majdnem nyolcezres (Annapurna II, 7939). Erős szél 
lehet odafenn, mert innen is látszik, hogy fújja le róla a havat.
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Már 2670 m magasan tanyázunk. Hűvösödik az idő.
Elbeszélgetek a szállásadónkkal, aki láma nemzetiségűnek mondja magát. 
A felesége tibeti és éppen templomban van. Ezek a lámák már szimpa- 
tikusabbak, mint a gurungok. Többen rájöttek arra is, hogy az öszvéren 
lovagolni is lehet. Átléptünk tehát a hindu részről a buddhista részre. A 
falvak sokkal szimpatikusabbak és rendezettebbek. Mindenhol imamal
mok és imazászlók. Ahányat fordítasz az imamalmon, és ahányszor meg
lengeti az imazászlót a szél, az annyi ima az Isten felé (hja, így könnyű). 
Voltunk egy Chandra-boxnál is, ami egy kis díszes épület, benne egy nagy 
imamalom. Először nem mertem bemenni, mit tudom én, mi itt a szokás, 
lelőnek, vagy csak cipő nélkül vagy sapka nélkül vagy csak sapkában lehet 
bemenni. Végül Máté rábeszélt, amúgy sem jártak sokan a környéken, s 
belógtam. Benn egy jó nagy imamalom állt, akkora és olyan, mint nálunk 
egy nagyobbfajta szőlőprés. Ezt gyorsan megtekertem aztán pucoltam ki. 
(Most már annyit írok kézzel, amennyit az előző tíz évben összesen.) 
Beülünk kajálni. A sült makaróni nem rossz. A gyerekek nekiállnak 
tévét nézni. Mi is elcsípünk néhány feledhetetlen pillanatot egy nepáli 
akció vígjátékból.
Az éjszakák már hidegek, elkel a hálózsák. Mi lesz feljebb!
Holnap nagypéntek lesz. Nem eszünk húst. Igaz, eddig sem ettünk. 
Simán megvagyunk nélküle érdekes módon. Sőt, itt egy nap alatt eszek 
annyit, mint otthon egy reggelire. Remélem fogyni is fogok.

2003. április 18-20.
Chame (2670 m) - Pisang (3200 m) - Manang (3540 m)

M
egint ötkor kelünk. Itt a változatosság kedvéért reggel is van 

villany. Meg este is. Nem szokás viszont a korán kelés, ezért 
hatkor úgy kellett felverni a tulajt az ágyából, hogy fizetni 
szeretnénk. Lassan elkezdünk gyalogolni. Itt a reggelek elég hűvösek, de 

ha rendesen süt a Nap, akkor jó meleg lesz. Útközben megállunk regge
lizni. Tibeti kenyér + lekvár, ölég drága, bár olcsóbb már semmi sem lesz, 
amíg fölfele megyünk. Csak a szállás. A mai 100 rúpiába kerül állítólag. A 
túránk során eddig azt tapasztaltuk, hogy egy körzeten belül mindennek 
ugyanannyi az ára, ilyen szempontból mindegy, hogy hol versz tanyát, 
és hol eszel. Mindenhol ugyanaz az étlap is. Ahogy feljebb megyünk, az 
innivaló nagyon, az ennivaló kicsit drágul, a szállás viszont olcsóbb. 
Főleg krumplit eszünk, meg néha tésztát. Ma kipróbálom a sült rizst. 
Útközben egy erdőben találkozunk szuvenírárusokkal. Volt minden, kis 
Buddha, imamalom, nyaklánc stb. De hogy mit keresnek az erdő közepén?! 
Láttunk fiatal férfiakat is kézenfogva sétálni, először meglepődtünk, de 

197



aztán olvastam az útikalauzban, hogy ez nem ugyanazt jelenti, mint ná
lunk. Szimplán barátságból teszik.
A vizet most már víztisztító állomásoknál'vételezzük, itt fele olyan drá
ga, mint a palackos. Mondanom se kell, itt is be kell írni minden literhez 
a vevő nevét, nemzetiségét, a vételezés dátumát, a víz mennyiségét.
Most egyébként az Annapurna Conservation Areában túrázunk. A veze
tőségnek érdekes a környezetvédelmi szemlélete. Azt mondja, lehetőleg 
olyan „hoteleket" válasszunk, ahol nem fával tüzelnek, hanem kerozin
nal (jó büdös is az!). Megértem, hogy kímélni akarják az erdőket, de ezt 
mégsem így kellene. Igaz, Nepál lakossága (a többi fejlődő országhoz 
hasonlóan) ugrásszerűen nőtt, s ennek következtében leirtották a hegyol
dalak nagy részét. Örvendetes viszont a sok óvszerreklám, amit látunk. 
A mai nap elég fárasztó, sokat kell felfele menni. Hoztam magammal 
pulzusmérő órát, s ahhoz igazítom a menetsebességemet. Ezért mindig 
rám kell várni. Először 120, majd 130 volt a határ, de e napon ez is meg
dőlt. Rá kellett jönnöm, 130-as pulzussal sose érek fel a dombtetőre. Jó 
ezzel játszani útközben, meg szórakoztató is.
Ma először jól leégtem. Itt irtó magasan van a Nap, hisz a térítő köze
lében járunk a 28. szélességi foknál (Gyk. Mo. 47°). Nincs mese fedni, és 
kenni kell magunkat már reggel 8 órakor is.
A nepáli emberek szeretnek jóízűeket krákogni, majd tenyérnyit köpni 
(zsebkendő helyett). Ez a nőkre is vonatkozik. Elhaladunk egy helyi re
pülőtér előtt, amit egy rendőr őriz egy legalább 40 éves flintával.
Kellemes sétával érkezünk a túra egyik legnagyobb falujába, Manangba. 
Útközben látunk vízzel hajtott imamalmot. Ez a biztos!
Manang igen szép hely. Itt sorakoznak a 7000 m-nél magasabb gyönyörű he
gyek. Kivételesen egy jó hotelbe jelentkeztünk be. Szép a kilátás a szobából is 
és az ebédlőből is. Itt maradunk két éjszakát, hogy akldimatizálódjunk.
Ebédhez egy helyi specialitást rendelek, amit annyira frissen hoznak ki, 
hogy még az orrom előtt is sistereg és spriccel. Egyébként finom, ellen
tétben a jakvajas teával, ami az elfogyasztás után lényegében változatlan 
formátumban természetes úton távozik belőlem. De hát nyitottnak kell 
lenni minden új iránt. (Egyszer...)
3540 m magasan vagyunk. Itt már a fenyőfák is elfogytak, csak kis cserjék 
vannak. Van viszont jócskán csóka, havasi csóka és havasi varjú. Hason
lítanak egymáshoz, csak a csőrük színe más. Ebben a sorrendben: fekete, 
sárga, piros. Az éjszakák már hűvösek, a hálózsák alá is fel kell öltözni. 
Nem tudom mi lesz 4400 méteren, biztos minden ruha rajtunk lesz.
A kisgyermekek rendkívül koszosak, az ember nem is mer hozzájuk 
érni. ök annál szívesebben fogdosnak minket. Nem tudom milyen gyak
ran fürdenek, de ritkán.
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Most van húsvét. Otthon már biztos kész a sonka. Mi húst nem eszünk, 
így lehet, hogy nehéz lesz majd visszaállni. (Bár nem hiszem.)
Ma akarunk hazatelefonálni. Van itt egy műholdas telefonközpont. Az ár 
baráti, az első perc 800 rúpia (2400 Ft) a további percek 300 rúpiába (900 
Ft) kerülnek. Inkább majd ímélezünk Pokharából.
Az éjszaka elég érdekes volt, legalábbis számomra. Mikor lecsuktam a sze
mem, azonnal légszomjam lett. Ez biztos valamilyen pszichikai hatás. Külön
böző légzőgyakorlatokkal végül éjfél után sikerült elaludnom. Újabban nem 
a hasmenéstől, hanem a HMS-től (High Mountain Sickness), hegyibetegség
től félünk. Már mindent elolvastunk az útikönyvből róla, s folyamatosan 
figyeljük magunkon a szimptómákat (fejfájás, étvágytalanság, szédülés stb.). 
Az éjszaka kimentem a tetőre csillagokat észlelni, sajnos elég felhős volt. Az 
ég itt sokkal közelebbinek látszik, mint ahogy így is van. Telihold van, fénye 
fantasztikusan szépen világítja meg a havas csúcsokat.
Reggelre leesik a hó (kb. 4-5 cm), ami délre a napsütés hatására el is ol
vad. Vasárnap van, nekünk pihenőnap, az ittenieknek a hét első munka
napja. Sokáig alszunk, délelőtt pedig akklimatizációs túraként egy közeli 
3800 m magas hegyre sétálunk fel. Szép a kilátás róla, kár hogy pont egy 
tetszetős kövirózsa fényképezésekor merül le a gép akkumulátora. Egy
mástól elkülönülve jó másfél órát meditálunk ott fenn a napsütésben.

2003. április 21-22.
Manang (3540 m) - Yak Kharka (4000 m) - Letdar (4200 m) 

- Thorung Phedi (4450 m)

H
úsvéthétfő van, a születésnapom. Nagy ünneplés nem lesz. A 

sör drága, meg ilyen magasan (4000 m) már nem iszunk alko
holt. Elsőre 3500 méter magasról 4000 m-re jöttünk, majd zsá
kok nélkül felmentünk 4200 m-re vízért meg kajáért. Sok tojást eszünk, 

kell az energia. Elvileg két nap múlva átjutunk a hágón.
Vége a pólós mászásnak, mert hiába süt a Nap, ha fúj a szél is. Ebéd után 
sziesztázunk, ami rendesen térképnézegetésből és útikönyvolvasásból áll. 
Egy-két hotelnek elég fantáziadús neve van: Hotel Yeti, Buddha, 
Namaszté...
Errefelé már abszolút gyér a növényzet. Fák nincsenek, csak valami tör
pe tuja meg tüskés száraz bozót. A magasságtól (4000 m) még lennének, 
de itt a hegyoldalakat túllegeltetik, ezért hiányoznak az Alpokból ismert 
színes kis virágok. A tuja mérgező a tüske meg tüske, ezért nem eszik. 
Ma egyébként láttunk egy kis jakot, ami szimplán elfogyasztott egy fe
kete nejlonzacskót. A jakok nem akkorák, mint ahogy én elképzeltem 
(bölényméret), ebben a hidegben még ők is összementek tehén méretűre.
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Manangban mindenhol a jak a sláger: jakvaj, sajt, steak stb...
Most már nagyon hideg van, a fürdést pár napra beszüntetjük, csak a stift 
dezodor marad. Reggel engedélyezünk magunknak egy órával többet, de 
csak 3/4 lett belőle. Hamar felérünk 4450

Manang előtt pihenő

re, az utolsó „faluba" a hágó előtt. 
Nem is igazi falu, mert csak két 
darab hotel az egész, meg egy 
Safe Water Station. De kutya 
azért itt is van. Kinn a napon 
sziesztázunk, bár ha egy felhő 
kerül a Nap elé, akkor azért 
hideg van. Kíváncsi vagyok mi 
lesz éjjel meg reggel. Reggel ötre 
tervezzük az indulást.
Elég sok emberrel haladunk 
együtt, akik igen jól elbeszél
getnek egymással. Minket 
biztos kinéznek maguk közül, 
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mert sose beszélgetünk velük. Pedig csak nem tudunk olyan jól ango
lul, hogy csevegjünk, pláne angol anyanyelvűekkel nem. Azért elég sok 
mindent megértünk.
Este mindent magunkra húzunk, félvén a hidegtől, ez olyan jól sikerült, 
hogy csak hajnaltájt húzom be a hálózsák cipzárját. Még egy éjszaka 
leszünk ilyen magasan, talán nem fagyunk meg.
Felfelé én már iszonyatosan lassan megyek, remélem délre azért felérek 
a hágóra. Este tízkor kimenten csillagokat nézni, hát alig találtam meg a 
Nagy Göncölt. Egyrészt, mert nem ott volt, ahol szokott, másrészt, mert 
olyan sok csillag látszik, hogy keresni kell köztük.

2003. április 23.
Thorung Phedi (4450 m) - Thorung La (5416 m) - 

Muktinah (3800 m)

R
eggel ötkor mi indulunk elsőnek, de én hamar lemaradok. A 

hegymászásunk erősen hasonlít a vánszorgáshoz. A napfelkel
te, mint általában, itt is nagyon szép. A hegy viszont magas.

Szégyen-gyalázat 50 év körüli sporttársak húznak el mellettem teljes 
menetfelszereléssel. Az első szakasz igen meredek volt, egy csomó víz
eséssel, amik az éjszaka befagytak, így jól mutatnak.
A tetőn szálloda és restaurant. Innen már havas szakaszok következnek, 
némelyik elég meredek, erősen koncentrálok, nehogy lecsússzak. Máté 
szokás szerint előremegy. Egyszer csak arra eszmélek, olyan 4900 m 
magasan, hogy hallucinálok és iszonyatosan jó a kedvem. Körülbelül 
olyan, mint amikor műtét előtt adnak egy jó szurit, csak akkor nem kell 
gyalogolni, sőt nem is szabad. Azért félek nagyon, mert az ösvény erő
sen imbolyog. Először azt gondolom, leesett a vércukrom, ezért a közös 
csokoládé jó részét befalom. De később rájövök, hogy rám jött a HMS 
egy fokozott szimptómája egyből, amit a szakirodalom ittas állapothoz 
hasonlít. Kicsit mérges vagyok a Mátéra, hogy pont most hagy itt, de na
gyon nem, hisz boldognak érzem magam. Eszembe jut, hogy a Minden
tudás Egyetemén az első előadásban szó volt róla, hogy a halál előtt igen 
sok boldogsághormon szabadul fel. Bravó!
Már látszik egy másik menedékház, gondolom ott vár rám Máté. Addig 
is megkérem a mögöttem jövőt, hogy figyeljen rám, nehogy elszálljak. 
Hát a menedékháznál nem vár a Máté. Az összes pénz nála, még egy teát 
sem tudok venni. Viszont az összes csoki nálam, amit módszeresen fel is 
falok. Állapotom nem javul, igazából vissza kellene menni alsóbb szint
re. De egyedül? Meg különben sem olyan fából faragtak engem, hogy 
visszafelé menjek. Végül Máté megvár, még 300 m szintemelkedés van 
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hátra. Elindulunk. Én elöl, ő mögöttem. Jókedvem és hallucinációim vál
tozatlanok. Igazából attól félek, hogy egyszer csak filmszakadás lesz. Az 
emelkedőnek nagy sokára vége szakad. Felérünk a hágóra. Ölelkezés, 
fényképeszkedés, himnuszéneklés. Aztán, sipirc lefelé. A lemenetelnél a 
nagylábujjaim fájnak. Az egyik egy hólyag miatt, a másik a törés miatt. 
Végül nagy sokára leérünk Muktinahba. Itt pihenjük az út fáradalma
it, melyek nem csekélyek. Igazi meleg zuhany, angol WC, hogy csak a 
fontosabbakat említsem. A Bob Marley Restaurant és Reggae Bar-ban 
szálltunk meg. A„recepciós"-ról viszont nem lehet eldönteni, hogy mely 
nemet képviseli, amúgy a hotel igen jónak mondható.
A fürdés után jobban leszek, lelkem visszatér a testembe. Ebéd után sé
tálunk, s a szuvenírárusokkal jakcsontra alkuszunk.
Jut eszembe kémény. Az itteni házak nagy részén nincs, s ennek megfele
lően a füst az ajtón jön ki. A szállodában a konyhából az étterembe. Tuti! 
Dhaulagiri, 8167 m. Ma leérve a hágóról meglátjuk az első nyolcezrest. 
Már csak az Annapurna I. van a környékről vissza. Este hétkor eldőlök, 
mint egy zsák, a Máté még vacsorázik.

2003. április 24-25.
Muktinah (3800 m) - Jomosom (2700 m) - Pokhara

M
ár nem tudunk nem korán kelni. Elindulunk hétkor Jomosomba, 

ami a helyi kiírás szerint 18 km, igaz, többnyire lefelé. A hegynek 
ez a fele tiszta sivatag, Látszik hogy nem mostanában esett az eső. 
A növényzet igen gyér, csak a folyómeder mentén van zöld, mint Uj- 

Mexikóban a Rio Grandénál. Máté szerint az út a Grand Canyonhoz 
hasonlít (bár ő nem látta élőben). A mederben igen erős szél fúj, valami 
bele is ment a szemembe. A sarkamba meg beleállt a szandál csatja jó 
mély sebet okozva. Úgyhogy most is van miért aggódni. A leégéseink 
már kezdenek kopni, kivéve, ahol újra megpörkölődtünk.
Az út felét egy folyómederben tesszük meg. Több 100 m széles, de csak 
egy igen vékony csíkban folyik benne a víz. Azért átkelni nem tudunk 
rajta. Igen szép köveket lehet találni itt és állítólag ammoniteszeket is, 
bár mi nem találtunk egyet sem. Jön egy érdekes ember velünk szembe 
(ilyen szent embernek tűnik), közelebbről kiderül, hogy a lobonc alatt 
narancssárga műanyag vödör van.
Jomosomban kis buddhista iskolásokat fényképezünk, egyenruhában. 
Úgy tűnik, itt nincs akkora demokrácia, mint Európában. A rendőrségi 
ellenőrző ponton szolgálatot teljesítő (Police Check Post) fiatal rendőr 
segít repülőjegyet szerezni Pokharába, holnap reggel indul a gép. Máté 
25 évig egyszer sem repült, most meg, mint az autózás...
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Természetesen a repülőjegyárus hoteljában szálltunk meg, ami nem ol
csó, viszont kifejezetten igényes. A szállodai szobában villanybojler! és 
egész nap van áram. Ezen kívül angol WC + papír, tiszta törölköző. Még 
tv is van benne. Ráadásul működik, BBC, miegymás. De mi leragadunk 
a Nepál Channel adásánál. Helyi videoklipek mennek, például a Kasko 
Maya című nóta. Nem rossz. Majd átszerelünk egy erőszakos nepáli ak
ciófilmre. Ötvös Csöpi színvonalú.
Úgy tűnik, a Kali Gandaki folyó völgye végig nagyon szeles, most is ráz
za a fejünk fölött a tetőt a szél. Ez a földön a legmélyebb völgy a könyv 
szerint, két nyolcezres csúcs között csak 2000 m magasan van.
A kajában már igen bátrak vagyunk. Napok óta tojást eszünk meg sajtos 
dolgokat. Tegnap buritót ettem, ami mexikói és füstölve hozták ki az 
eredeti edényben. Finom volt, különösen a kavics benne. Ma tacost ren
delek, kíváncsian várom, milyen.
Már 15 napja itt vagyunk, nem is eszünk sokat, mégsem fogyunk. Ezen
túl megint csak egyszer eszünk naponta!
Ismét korán kelünk. Jomsomból 7.15-kor indult a repülőgép Pokharába. 
Az útikönyvben olvastam, hogy az ember könnyen lecsúszhat az utas
listáról, hiába van jegye. Nálunk azonban minden simán ment. 6 körül 
bejelentkezünk. Beszálláskor mind minket, mind a csomagot megmotoz
zák. Nem ám fémérzékelő kapu meg röntgengép, hanem tapizás (mint a 
bűnügyi filmekben) meg turkálás.
Tőlem elveszik a gyufát meg a biztosító tűimet. Egyszerre három magán
társaság gépe indul. A fedélzeten csak mi vagyunk fehérek, a többiek nepá
liak, akik zöld leveleket szállítanak szatyraikban. Egy bácsi egy dobozban 
kiskutyát visz magával. A légikisasszony elég szemrevaló menyecske.
A helyi „hegyi" járat kb. 17 személyes, mindenki ablak mellé ülhet. 4000 
méternél magasabbra nem megyünk, kár, hogy a felhőktől nem sok 
mindent látunk. Viszont elég jó szabadeséseket mutat be, ingerelve üres 
gyomrunkat. Szerencsére nem reggeliztünk. Kaptunk vatta füldugót is. 
Az út kb. 20 percig tart. Itt nem várnak sokat, kiszállunk, megtankolják a 
gépet, aztán már száll is be a következő turnus. A reptér mellett fogunk 
egy taxit ill. a taxi fog minket. A hivatalos ár 100 rúpia, de lealkudjuk 
60-ra és elhozatjuk magunkat a jól bevált Giri Guest House-ba. Itt nagy 
örömmel fogadnak minket.
Útközben látunk az út közepén párzó szarvasmarhákat.
Befizetünk egy raftingtúrára, majd délután két sör után csónakázni in
dulunk a Phewa Lake-re, ami Nepál második legnagyobb tava. Jó koszos 
a vize, ennek ellenére elég sokan fürdőznek benne. Két evezőt kapunk 
a csónakhoz, de úgy látjuk, hogy senki más nem tud tisztességesen 
evezni (mindig átrakják az evezőt a másik oldalra, összefröcskölve az 

204



utazóközönséget) Matula módra, ahogy kell. Csónakázás közben látunk 
nagy lepkéket és gémféle madarakat, meg a jégmadár hasonmását, ami 
ugyanolyan színű, mint otthon, csak itt jóval nagyobb.
Itt Pokharában a kaja és az ital sokkal olcsóbb, fele, harmada, mint a he
gyekben. Nemkülönben a szuvenírok is. Most már majdnem mindenre 
alkuszunk, kezdünk belejönni.
Vacsorára thukpa-t és pukuada-t rendelünk. Érdekes, de ehető. Itt a sör 
kiszerelése nagyobb, mint otthon 0,65 1. Áttérünk a Tuborgról a San Mi- 
guelre, az itteni termékre, ami talán még jobb.
Pokhara igazi szubtrópusi város áprilisban +25 °C-kal, borult éggel és 
99%-os páratartalommal. Itt biztos kigyógyulunk a torokfájásunkból és a 
náthánkból. Egész éjszaka menni fog a ventilátor, ami nagyon nem hűti a 
levegőt, csak felkavarja, de így legalább a szúnyogok is távol maradnak. 
Errefelé sok a fodrász, masszázs és egyéb szalon. Mindenki engem akar 
megborotválni. Nekem már kéthetes a szakállam, ellenben itt a szent 
embereken kívül mindenki jól fésült és borotvált.
Ma már egy csajszi is leszólított minket, vajon mit akarhatott??

2003. április 26-27.
Pokhara - Baglung

E
gy délelőtti túrát teszünk a közeli Sarangkot kilátóhelyre. A levegő 

annyira párás, hogy nem látunk semmit, pedig tiszta időben állító
lag nagyon jó a kilátás. Viszont kegyetlenül leizzadunk fölfelé.

Közben tanúi leszünk a helyi húsfeldolgozó iparnak. A város szélén valami 
oltár előtt nemes egyszerűséggel ledarabolják a borjú fejét, majd szalmával 
perzselik. Mi ugyan úgy tudtuk, hogy a hinduk nem esznek marhát, de hát... 
Mikor visszafelé jövünk, már a szétmarcangolt húsdarabokat árverezik.
Délutáni szieszta után internetezni indulunk, de közben leszakad az ég, s így 
elmegy az áram is. Úgyhogy internet! Helyette beülünk a törzshelyünkre, a 
közeli kifőzdébe (Lama Restaurant), ami szállásunktól mintegy 30 m-re van. 
Itt már ismernek bennünket, nagyjából mi vagyunk csak vendégek. Családi 
vállalkozás, ezekben a napokban mi tartjuk el. Először csak sörözünk, aztán 
meg is vacsorázunk, mert már a jég is esik, jó 1 cm átmérőjű. A sörhöz ka
punk ingyen papadot, amit nem tudunk micsoda, de ropogós és finom.
A vihar után kicsit kitisztul az ég, s a lemenő Nap fényében látszanak a 
csodaszép Machhapuchhre és az Annapurna South csúcsok.
Az estébe még belefér egy kis internetezés. Az itteniek számolni tudása 
katasztrofális, még a Máté is kiakad, pedig ő bölcsész. 6.44-től 6.59-ig 
interneteztünk 2 rúpia/min-ért. A srác a következőket ütötte be a gépbe. 
59-44=*2=30. Very good!
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A másnap délelőtt csendesen telik. Pakolgatunk, készülünk a 3 napos 
raftingtúrára a Kali Gandaki folyón. A nagy hátizsákokat lerakjuk Giri 
lakosztályába, az útleveleket, a pénzt meg-a repülőjegyeket egy széfbe. 
Reméljük, meg is lesznek.
Délben még egy olasz étteremben ebédelünk, én valamilyen chilit kérek, 
ami meglepetésemre tele van hússal. Erősen félek, de azért megeszem. 
Utóbb megkérdezem, milyen hús volt. Ha marha, akkor a szivacsos agy
sorvadás a gáz, ha disznó, akkor pedig a galandféreg a tuti. A következő 
pár óra számomra a rettegéssel telik. Végül persze nem lesz semmi ba
jom, kezdődő torokfájáson kívül.
A délután 2 órai találkozót kevesen veszik komolyan, úgy 3 körül indul 
a busz. A társaság elég vegyes, legtöbben az USA-ból és Angliából jön
nek. Vannak páran Izraelből, Hollandiából, Kanadából. Egy francia, egy 
német meg mi magyarok. Akad olyan is, aki teljesen egyedül utazik, hó
napokat töltött Indiában és tetszett neki.
A busz lassan zötyög a táborhely felé, de végül megérkezik, több egész
ségügyi és cigiszünet után. Lepakolás a buszról, sátorverés, vízhordás, 
a nepáli fiúk a résztvevők segítségét is igénybe veszik. A raftingolásra 
26-an fizettek be különböző összegeket (ki hol szerződött). Jellemző, 
hogy a szervezők csak 9 db két személyes sátrat hoznak, így a kevésbé 
szemfülesek a nepáli gyerekekkel alusznak a hajók alatt. A sátrak elég 
szakadtak, meg vizesek, meg tele homokkal, egyhez csak körülbelül 9 
cövek jut az előírt 20 helyett.
Az ellátás viszont meglepően jó, legalább nem éhezünk. (Bár ennyi pén
zért illik is.) Lassan elkészül a vacsora is. Valamiféle káposztaleves, sok 
sóval és kenyérrel egész ehető. Később lesz még spagetti is, (á la Nepál), de 
a kecsapos főtt tészta se rossz. A húsos szószt inkább nem vállaljuk be. 
Vacsora után kisebb csoportok alakulnak, iszogatnak, füvet szívnak. Mi 
a sátrunk előtt dekkolunk, mert egyrészt nem tudunk angolul, másrészt 
meg félünk, hogy lenyúlják a hátizsákunkat. Jön az egyik nepáli srác, 
Bábu, akivel jól elbeszélgetünk. Körülbelül hasonló angoltudással bír, 
mint mi, vicces kis kölyök. Csöndben bevallja, hogy a maoistákkal szim
patizál. A körülményekhez képest jól telik az éjszaka.

2003. április 28-30. 
Le a Kali Gandaki folyón!

iológiai órám szokás szerint már 5-kor kiver a sátorból, s még 
félhomályban megyek a nagydolgomra a nagy kövek közé.
Szép napos időben az oktatással kezdődik meg az első evezős 

napunk. Az oktatás nagy része abból áll, mit kell tenni, hogyha kiesünk a 
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hajóból. Ennek megfelelően eléggé meg is vagyunk ijedve. A kisebb rész 
arról szól, hogy milyen vezényszóra merre kell evezni, dőlni, mit kell ten
ni, hova kell kapaszkodni.
Aztán elindulunk bukósisakban, mentőmellényben, evezővel. 3 gumi
csónak megy, mindegyikben 8 utas, plusz a vezér. Jönnek még kajakok, 
meg egy tutaj, ami a tábori felszerelést hozza. A mi hajónkban két zsidó 
lány, egy francia meg két amerikai fiú van rajtunk kívül.
A társaság többi tagja közül nemcsak gyengébb nyelvtudásunkkal tű
nünk ki. Nagyrészt gazdag szülők csemetéi, akik hobbiból utazgatnak 
hónapokat Ázsiában. (Ez a rész még nekünk is olcsó, pláne nekik.) En
nek megfelelően úgy is viselkednek, mint egy átlag hülye amerikai tu
rista. Nagy élvezetet találnak abban, hogy egymást fröcsköljék lapáttal, 
illetve egymást a vízbe lökdössék, s ezen harsányakat kacagjanak.
A raftingolásról annyit, hogy ezek a tapasztalt nepáli gyerekek egyedül 
is le tudnának menni a folyón a csónakkal, de már jól kitapasztalták, 
hogy mi kell a turistáknak és azt is nyújtják. Nagy fröcskölések, este kö
zös nótázás, hupákolás.
Az első nap a legizgalmasabb. Mindenki mindenbe kapaszkodik, evezni 
nemigen kell. Később már jó előre látjuk, hogy melyik oldalon ülők fogják 
kapni az alvázmosást, de az elején még úgy tűnt, hogy csak úgy lehet átmen
ni a zúgón, hogy oldalt fordul a csónak. Azért először izgalmas a dolog, más
nap már akkor sem kapaszkodtunk, ha hátrafelé mentünk bele a zúgóba.
A fröcskölést azért utáljuk, mert a folyó vize elég piszkos és mi a lehető 
legkevesebbet akartunk belőle lenyelni. Ezért direkt nem vizezzük be 
magunkat, ha pedig kapunk az arcunkra, akkor köpködünk rendesen. 
Délután egy homokpadnál verünk tábort, ahol viharos erejű szél fújja 
tele homokkal minden testrészünket, utóbb pedig a masszívnak tűnő 
sátrunkat is összedöntögeti. Amikor a vihar csapadékosabbá válik, be
húzódunk kuckónkba és szurkolunk, nehogy összedöntse a szél. Ekkor 
már 10-20 kg-os köveket hordunk a cövekek fölé. Aztán jön egy kis jég
eső meg eső, s erősen csatornázni kell a sátrunk belsejét, hogy a víz a 
meglevő lyukakon folyjon ki.
A következő napon hűvös, esős időben indulunk neki a második napi 
evezésnek. Persze mindenkinek jut esőkabát, csak nekünk nem. A folyó 
is hideg meg az eső is, így az első pár zúgó után már mindenki didereg. 
Szerencsére a mentőmellény olyan vastag, hogyha a benne lévő vizet át
melegíted, akkor nem vacogsz annyira. Reménykedem, hogy nem lesz 
ebédszünet, hamar végzünk és átöltözhetek szárazba. Nem így történik, 
megállunk, s míg a többiek tüzet raknak, én melegedésképpen többször 
felmászok a párszáz méter magasa folyópartra. Délutánra kisüt a nap, 
mindenkinek jobb kedve lesz.

207



Kali Gandaki völgye

¿4/4/03

Muktina völgye

Rafting előkészületei
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Az egész hajókázásból engem főleg az élővilág ragad meg. Látunk 
keselyűket meg nagy, fél m fesztávolságú denevéreket. A domboldalra 
felszaladva leszek figyelmes egy buglyos szegfűre hasonlító virágra, ami 
azonban, mikor közelítek az ujjammal, egyszerűen elugrik. Érdekes. 
Látunk hatalmas kaktuszokat, meg szép színes madarakat is. Az itteni 
jégmadár hasonló színezetű az otthonihoz, csak nagyobb és gyakoribb. 
A hegyoldalakból vízesések törnek elő, mésztufafalat rakva maguk elé. 
A Melegmányi-völgy jut eszembe, hogy ott ez mekkora szenzáció.
A fürdést és a fogmosást a rafting alatt erősen hanyagoljuk, úgy gondol
juk elég annyi víz, amit napközben a többiek ránk fröcskölnek.
Este ismét egy homokpadon kötünk ki. Lévén ez a búcsúest mindenki fel 
van ajzva, a helyi faluból is jönnek fiatalok, sört, üdítőt árulnak.
A sok sörtől, fűtől, hasistól és rumtól elgyengült társaság nehezen ébred 
az utolsó reggelen. Az egyik izraeli túratárs felteszi a kipát, imaszíjakat 
csavart magára, majd befejezve a műveletet elszív egy rakétát.
Viszonylag korán sikerül elindulni. Akad még néhány zúgó, bár igazi 
izgalom nélkül. Ismét lehetőség nyílik fürdőzésre, amivel megint csak 
nem élünk. Ezután fárasztó néhány óra következik, mivel lejjebb egy gát 
duzzasztja a vizet és emiatt a sodrás csaknem teljesen megszűnik. Sokat 
evezünk, de csak lassan haladunk előre. Most bezzeg süt a Nap kemé
nyen. Fél 12-re érünk a kiszálláshoz, ami a gát mellett van. A fiúk össze
ütnek egy hideg ebédet, miután felpakoljuk a csomagokat a buszhoz.
A buszozás nagyon hosszú ismét, mi nagyon unjuk, de többiek sem tűn
nek igazán lelkesnek. Van viszont nepáli lávsztori vetítés, mivel a sok extra 
a buszban ezt is lehetővé teszi. Még angol felirat is akad a viszonylag lapos 
történethez. A szokásos megállókkal este hatra érünk vissza Pokharába. 
Este az egyik bárban (Club Amsterdam) van afterparty, nem túl széles 
érdeklődés mellett. Egy helyi banda zenél, egész tűrhetően. Este 11-kor 
lehúzzák a redőnyt, így bemenni már nem lehet a szórakozóhelyekre. 
De aki bent ragad, az fogyaszthat bátran. Éjjel igen kihalt a város, köz
világítás nem nagyon van, csak a boltok egyike-másika világít.

2003. május 1-2.
POKHARA

P
ihenőnapok következnek. A raftingon erősen meghűltem, bekaptam 

valami bacilust, fáj a torkom, meg lázas is vagyok szerintem, úgy
hogy elkezdtem szedni az antibiotikumot. A sarki patikában veszek 
orrcseppet meg Strepsilst nagyon olcsón. Igaz úgy tűnik, nem is sokat ér.

A nap evéssel, sétával, shoppingolással telik. Kinézek egy kígyóbűvölőt, 
elég jó kobrája van, majd holnap alkuszom vele egy-két fényképre.
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Nepálban az ajtókon nincs kilincs egyáltalán, hanem kívül és belül is 
reteszek vannak, mint nálunk régen a zsalukon. Az ablakokon csak belül 
vannak reteszek, logikusan. A zárat mindenütt lakat pótolja.
A vendéglőkben a számlát kis kosárkákban hozzák ki. A kosárban van 
fogpiszkáló és köménymag. Az utóbbi jelentése nem tisztázott.
Utolsó napunk Pokharában. Délelőtt sétálok, nézem az iskolásokat. Itt 
is ugyanúgy késnek egyesek, mint nálunk. Vasárnaptól péntekig járnak 
iskolába, délelőtt 9-10-től délután 4-ig. Mindenkinek van egyenruhája 
iskolától függetlenül. Fiúknak egyening, kardigán, nyakkendő, nadrág, 
cipő. Lányoknak egyenblúz, kardigán, szoknya, harisnya, szandál, haj
szalag. Az egyenruhát a szülők veszik meg.
Építészmérnök fizetés 9000 Ft/hó, középiskolai tanár 13500 Ft/hó. Egy li
ter benzin 90-150 Ft. Autója kevés embernek van, nagyon drága, 2 millió 
Ft-nál kezdődik. Népszerű a nagymotor és a bicikli, illetve hegyvidéken 
a gyalog. A lakosság 70%-a mezőgazdaságból él.
Délutáni csavargás alkalmából ismét meglátom a kígyóbűvölőt, na mon
dom, itt az alkalom. A kért 200 rúpiát gyorsan lealkuszom 100-ra, majd 
kezdődik a mutatvány. Persze én vagyok a hülye turista, a többiek meg 
ingyen nézik. Először a kobra van soron. Elég közel vagyok, simán el
csíphetne. A dolog csak akkor kezd számomra izgalmassá válni, amikor 
látom, hogy az öreg is tart tőle. Először felém fordítja a fejét, de azonnal 
intek neki, hogy jobb lenne, ha őfelé fordulna. Szétnyitja a csuklyáját, 
szépen látszott a pápaszem. Utána jön a piton, ez már kevéssé izgalmas. 
Az öreg ugyan ajánlgatja, hogy tegyem a nyakamba, de ettől eltekintek, 
inkább az ő nyakában fényképezem.
Este egyik házigazdánk, Sekhar invitál meg házába teázni. Megmutatja 
a lakást, a fürdő olyan, mint bárhol e honban. Egy füst alatt zuhanyzó, 
mosdó, tappancsos illemhely. Igen takarékos, mert ha használat után zu
hanyzói, megvan az öblítés is. Illetve egy slaggal pillanatok alatt tisztára 
lehet varázsolni.
Hazafelé a pokharai közvilágítással ismerkedünk, amit a villanyoszlopokról 
bárki le-fel kapcsolhat. Érdekes. Egy kW itt 30 Ft, drágább, mint nálunk.

2003. május 3-6.
POKHARA - GORAKHPUR - LuCKNOW - DELHI - BUDAPEST

A
 busz fél hétkor indul, 6, 15-re jön értünk a taxi. Házigazdáink 

díszkísérettel búcsúztatnak. Buszunkon hosszas vita alakul ki az 
ülőhelyeket illetően, de végül rendeződik a kérdés. Minden busz
vezető mellett van egy alkalmazott, aki beszedi a díjat a helyiektől és intézke

dik a rendőrségi ellenőrzőpontoknál. Ezt a posztot sokszor gyerek tölti be.
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A saját sávot a hegyi szerpentineken jobban betartják, mint a síkvidéki 
utakon. A síkságon mindenki középen megy, ami a gyalogosok és kerék
párosok miatt is indokolt, s ha jönnek szemből, lehúzódik a saját sávjába. 
Persze sokat dudálva.
Útközben az egyik megállónál látok nőket, amint szednek valamit a 
domboldalban. Közelebb menvén már látszott, hogy nem szednek, hanem
tesznek, 
gyümölcs
ös virágo- 
lelocsol- 
folyadék- 
resztet vet- 
valami 
Aztán egy 
srác (aki 
a Kárpá- 
elmondta, 
áldozat 
n e k n e k, 
folyadék

majd 
vörös 

és ke- 
(vagy

db 30-40 dkg is megvan. Furcsa ez az ízlésvilág, bar biztos vitamindus.

Mégpedig 
darabokat 
kat 
ják 
kai, 
nek 
hasonlót), 
helybeli 
már volt 
tokban) 
hogy ez 
az iste- 
és a vörös 
nem vér.

Az itteniek kedvenc étele a dalbaton kívül az uborka. Eszik úton-utfélen 
nyersen a félbevágott, meghámozott ubit sózva és paprikázva, egy-egy 
db 30-40 dkg is megvan. Furcsa ez az ízlésvilág, bar biztos vitamindus.
A kanyargós út többek gyomortartalmát felkavarja, mi óvatosságból el is hagyjuk 
a reggelit. A „problémák" a busz ablakán keresztül távoznak, ezért nem állunk 
meg külön. Az indiai határig 180 km-es utat 7 óra alatt küzdjük le.
A buszpályaudvar a határtól még 4 km-re van, így riksát fogadunk, 
vagyis inkább választunk a jelentkezők közül. Mikor felszállunk a kipár
názott biciklire, odajön egy kolduslány, s mindenáron meg akarja csókol
ni a lábunkat. Mátén szerencsére bakancs van, rajtam viszont szandál, 
félek nagyon, nehogy beleharapjon a lábujjamba.
Már nagyon szeretnénk otthon lenni. Az éjszaka vihar jön, elmegy az 
áram, így a ventilátor is, így aztán jönnek a szúnyogok. A reggel mind
kettőnket pokrócba borítva talál, ami 30 °C-ban különösen izzasztó. Az 
áram csak 9-kor jön vissza (aggregátor).
Az indiai határról visszazavarnak a nepálira, mert nem jelentkezünk ki. 
Nepál sem egy tiszta hely, de India háromszor koszosabb.
Egyből sikerül találni egy taxit Gorakhpurig. Nem kér sokat, 60 rúpiát, 
csak amikor beszállunk, mondja, hogy még 30 a csomagokért. Ezen fel
dühödöm, mondom, akkor szálljunk ki, erre egyből visszakozik, hogy jo 
lesz így is. Ezen is túl vagyunk.
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A végén már elég sokan vagyunk az autóban, de a sofőr még akar embert 
szervezni hátra. Végül 13 utas + sofőrrel indul a menet. Szerencsére most 
nincs hosszabb megállás, így 2 óra alatt Gorakhpurba érünk.
Itt várunk az Upper Class Waiting Room-ban (első osztályú váróterem), bár 
nincsen olyan jegyünk, de mindenki azt hiszi, mivel fehérek vagyunk. Ez a 
vasútállomás kicsit kulturáltabb a Delhiinél. Nincs annyi „mozdulatlan" em
ber a padlón, van angol nyelvű hangosbemondó és digitális kijelző. Kiírják a 
vonatokat, és mindegyik mellé azt, hogy várhatóan mennyit késik.
Visszanézve igen hosszúnak tűnik ez a hónap és valahogy nem bánom, 
hogy a vége felé közeledik a túra. Kellett volna hoznom valami jó zaf
tos matek példasort, akkor most nem unatkoznék. Mióta befejeztem az 
egyetemet, nem is unatkoztam. Elég jól sikerült a naplóírás, előtte azt 
hittem hamar abba fog maradni a kezdeti lelkesedés után. Szerencsére 
mindketten elég kitartóak voltunk, így a végéig írunk, azt hiszem. Most 
pláne telik az időből.
Indiában és Nepálban is a férfiak hosszú nadrágban járnak, csak én va
gyok rövidben. Minden utazó egy jó nagy színes lepedőt hurcol magával, 
s ha elfárad, vagy várakozik, ezt leteríti és kész az ülő- és fekvőhely egy
ben. A leányok szigorúan egyrészes hosszú ruhában mutatkoznak, az asz- 
szonyok viszont kétrészesben, középen megmutatva bájaikat (héjaikat). 
A váróteremhez egész fürdőszoba-komplexum van csatolva. A rutinos 
belföldi utazók itt felfrissülnek, mosnak stb., azzal is megy az idő. Dacá
ra annak, hogy női és férfiváró külön van, itt is nagy a keveredés.
Nem kellemes a várakozás. Délután 2 óta itt vagyunk, most este 11 van. 
A vonat késik, körülbelül 3,5-4 órát. Már nagyon szenvedek. Rosszabb a 
várakozás, mint eddig bármikor. Máskor ilyen esetben mindig lekötnek 
a gondolataim, de az elmúlt hetekben már annyit gondolkodtam, hogy 
most már nincs min. Hacsak nem a marhapörkölt galuskával a menzán, 
amit már igencsak kívánok. De kajáról nem beszélünk, mert megnő a 
gyomorsavunk, aztán kész a baj. A következő 26 órára 3 és fél doboz 
kekszet kell beosszunk. Most a Máté szundít az asztalra dőlve, meg
beszéltük, hogy felváltva őrködünk. Látok két gekkót vadászni a falon. 
Ügyesek, jópofák.
Magyarországon nincsenek szegény emberek. Szegény emberek itt van
nak. S az, hogy az ember (vagy férfi) a teremtés koronája, csak kérdőjeles 
konstellációban igaz. Nálunk egyes sertések különb módon élnek, mint 
itt sok ember.
Rossz, ha mindenki alszik körülötted, csak te nem. Gekkót már a földön is 
látok. Még jó, hogy az asztalra vertünk tanyát. A vonatunk immár öt órát 
késik. Kiszámolom, ha a késés meghaladja a 8 órát, akkor a repülőnek 
lőttek. Izgulunk és reménykedünk. Innen Delhiig a vonatút cirka 16 óra. 
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Hajnal 2 körül kezdem detektálni, hogy a vonat már biztos nem ér idő
ben Delhibe. Először a „May I help you?" feliratú asztalnál érdeklődök, 
de angolul sem igen tudnak, segítőkésznek sem mutatkoznak. Hason
lóan járok a „First Aid Avaliable" szobában is. Kimegyek az állomás elé 
taxira alkudni, de éjjel 2-kor nemigazán akad senki. Egyedül a posztos 
rendőr értelmes segítőm, bár angolul nem tud nagyon, de így legalább 
egy szinten vagyunk. Elcsavargok legalább egy órát vagy többet, nagyon 
elememben vagyok, mert végre van feladat. Közben gondolok Mátéra is 
sűrűn, hogy biztos aggódik, itt kószálok az éjszakai Gorakhpurban egy 
halom pénzzel az övemben.
Ezután kisütöm, hogy Lucknow-ból kellene menni repülővel, de előbb fel 
akarom hívni a repülőteret, mondván lukra nem megyünk Lucknowba. 
Két ember tízperces keresés után sem találja a telefonkönyvben a számot, 
így kerülök egy hotelbe. A tulajdonos szimpatikusnak tűnik, ígéri, szervez 
taxit. A hotel recepcióján várakozunk tovább. Mikor megjön a taxi, nincs 
sofőr. Újabb egy óra várakozás. Aztán van sofőr is, taxi is, csak jogosítvány 
nem. Taxi kilőve, az időveszteség jelentős. A recepciós látszólag mindent 
megtesz, hogy segítsen, de a lényeg, hogy vegyünk ki egy szobát.
Kiderül, hogy van repülőtér Gorakhpurban, már szervezi is a jegyet a 
srác. Szerencsére én elmegyek közben érdeklődni máshová, ahol azt 
mondják, aznap nincs gép Gorakhpur - Lucknow - Delhi vonalon, csak 
Lucknow - Delhi járat. Sikerül ismét jól becsapni minket. Ezek után ott
hagyjuk a hotelt, és magánakcióba kezdünk. A helyi Tourist Office-ban 
van nyomtatott repülőmenetrend, ennek már hiszek.
Most taxi kell Lucknowba. 3000 rúpia (1 rúpia 5 forint) körüli árak 255 km-re. 
A sofőr száguld is veszettül és a 255 km-t alig 4,5 óra alatt tesszük meg, ami 
indiai viszonylatban alighanem rekordnak számít. Megérkezünk a lucknowi 
repülőtérre. Nagy örömünkre a 17.30-as delhi járatra van hely. Ez egyórás 
repülést jelent, ami nekünk igen jó, mert jó eséllyel elérjük a gépünket.
Az egész indiai alföld be van borítva egy km vastag kosztengerrel. Itt 
nincs napkelte és napnyugta, a Nap a piszkos levegőből jön elő napkelte 
után 2 órával, és abban tűnik el. Különösen látványos ez ma, mikor a repü
lőgép kiemelkedik ebből és látszik a kék ég. Igaz így a föld nem látszik. 
Az utolsó kaland Moszkvában vár, mert a Delhi felől érkező gép termé
szetesen késik, s a budapesti gép indulásáig csak fél óra marad. Ráadásul 
egy km-re van a beszállás a megérkezéstől. így szaladni a Mátét én még 
nem láttam, mint a moszkvai reptéren, testnevelő tanára biztos büszke 
lenne rá. Én csak botladozom utána kikötöződött cipőfűzővel.
A ferihegyi leszállás előtt a gép még tesz egy nagy félkört a Pilis és a 
Visegrádi-hegység felett, ami madártávlatból csodálatos, s ezzel a „kép
pel" zárul a „nagy utazás".
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SELLYE ÉS ÉRTÉKEI

KÁBÁI GYÖNGYI

ORMÁNSÁG

Röviden bemutatom a várost

A
 városról az első írásos emlék 1292-ből 

származik. Mátyás király idejében birtok 
és papi centrum volt, majd a törökök 
idejében „NAHIE", azaz bírósági kerület. 1781-ben 

II. Józseftől mezővárosi rangot kapott, melyet a 
mezővárosi rang eltörléséig (1872) megtartott. Az I. 
Világháború utáni szerb megszállás alatt 3 évig já

rásszékhely, majd 1950 és 1964 között újra járásszékhely 49 településsel. 
1970-ben nagyközségi rangot kapott, 1997. július 1. óta város

Draskovich kastély

A
z országos védelem alatt álló építészeti műemlék - a barokk stílu

sú kastély - északi két főkapu közötti része a XVI. századból való. 
Ezt Batthyány Lajos 1745-50 táján 3 szárnnyal bővítette. A sellyei 
uradalom az 1700-as évektől a Batthyány család birtoka volt. Batthyány gróf 

az 1671-ben szerveződő református iskola mellé 1779-ben német tisztviselői 
számára a kastély épületében német iskolát állíttatott fel.
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Az 1800-as évek elején a sellyei uradalom - házasság révén - a Draskovich 
család tulajdonába került. 1950-ben, amikor a település járásszékhely lett, 
a Járási és a Községi Tanács kapott helyet a kastély épületében, melynek 
egyik termében 1960-ban múzeumot alakítottak ki. Ennek utóda, a mai 
Kiss Géza Ormánság Múzeum a város főterén található. A kastély ezt kö
vetően és napjainkban is - funkcióját tekintve - középiskolai diákotthon.

A SELLYEI ARBORÉTUM

D
raskovich Károly az 1800-as évek elején vette feleségül 

Batthyány-Strattmann Erzsébetet, s az uradalom - nászaján
dékként - a Draskovich család tulajdonába került. Nagyrészt 
Draskovich Ivánnak köszönhető a 7,65 hektáros arborétum kialakítása, 

mely ma természetvédelmi terület.

A park létesítését a főurak nagyobb igénye és műveltsége, a nyáron húst, 
friss levegőt és „elzártságot" adó kert hiánya indokolta. A kastély D-i 
bejáratánál levő mintegy 80x80 m-es parkrész még az alapítókiól szár
mázik. Ez az, ősi" rész, mely mértani pontosságú kis útjaival máig meg
maradt, az ún. francia park.
Amikor a magyarországi főurak között is hódítani kezdett az angolpark 
divatja, Draskovich János gróf, majd fia, Iván gróf az 1850 és 1905 kö
zötti időszakban teljes erővel hozzálátták a park bővítéséhez es átalakí
tásához. A parkot szegélyező akkori utak melletti földterület nagyrészt a 
grófi birtokhoz tartozott, kisebb rész a községbeliek tulajdonát képezte. 
ökét Iván gróf rábírta, hogy területeiket más földekért cserébe adják át 
neki. így a park keleti, déli és nyugati irányban is bővült, melyeket már 
az angolpark mintájára parkosított a gróf. A park mai alakját a régi utak 
megszüntetésével nyerte el, melyek szükséges feltöltesehez a mamutfe
nyő helyén (ÉNy-i parkrész) levő dombot hordatták le.
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A parkot Draskovich Iván igyekezett minél több örökzölddel is gazdagítani. 
A D-i oldalt nem változtatta meg, meghagyta eredeti franciapark alakjában. 
A fákat rendkívül féltő gonddal kezelte. A park DK-i oldalát erdei aljnövény
zettel ültette be, ez a rész kora tavasszal nagyon szép látványt nyújt.
A gróf barátaitól mindig fákat, cserjéket kért ajándékba, vendégei meg is 
lepték egy-egy ritkasággal. Különös barátság fűzte Széchenyi Zsigmond 
grófhoz, a nagy vadászhoz, akitől sok délszaki bukszust kapott, és aki a 
ma is meglévő mamutfenyőt 1927 februárjában hozatta át szlatinai birto
káról. A fa már akkor is 6-7 méter magas volt. A park Iván gróf idejében a 
közönség és a falu lakossága számára tiltott magánterület volt. Kertészét 
azonban felhatalmazta, hogy július-augusztus hónapokban - amikor ők 
Trakoscan várában nyaralnak - a megbízhatóbb lakosokat, akikről tudja, 
hogy nem okoznak kárt a növényekben, beengedheti a parkba.
Az arborétum számtalan ritkaságot rejt magában, származásukat tekint
ve szinte a világ minden tájáról van itt fa, így pl. a Kaukázusból, Kínából, 
Japánból, Kanadából, Görögországból, Spanyolországból. A jelenlegi ál
lomány közel 240 lombhullató és 115 örökzöld fajtából áll. A terület 1965 
óta természetvédelmi oltalom alatt áll.
A park az uradalmi nagybirtokrendszer megszűnése óta a város tulajdo
nában van. Célunk a meglévő értékes növényállomány megőrzése, a kü
lönböző stílusú parkrészekkel harmonizáló új fajták telepítése, emellett a 
magyar és külföldi alkotók által készített fa szobrokkal történő díszítése, 
mely növeli az arborétum képi értékét.
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Az ARBORÉTUM FÖLDRAJZI HELYZETE, FEKVÉSE ÉS 

TERMÉSZETI VISZONYAI

A
 sellyei park a Dunántúlon, Baranya megyében, Sellye város 

középpontjában, az északi szélesség 45° 53' és a keleti hosszú
ság 17° 51 '-én,111 m tengerszint fölötti magasságban fekszik.

Területe 13 kh 515 négyszögöl (7.65 ha) művelési ága, park. Az évi csapadék 
mennyisége az 1951—85-ig a 35 évi átlaga 738.1 mm. Az arborétum ma már 
nincsen öntözésre berendezve. Talaja általában homokos és öntéstalaj.
A hőmérséklet a Baranyára általános kissé mediterrán jellegű, mégis azzal 
az eltéréssel, hogy a jégverés itt jóval ritkább esemény és ha van, akkor egész 
enyhe lefolyású. A téli havazás általában több mint a megye többi tájain.
A park védett; 1702/1965. OTvH. sz. Törzskönyvi száma: 369. Kiadva: 
Bp., 1966. február 21.
Megközelíthető: Pécs, Siklós, Barcs, Szigetvár felől országúton és vasúton is 
(Pécs felől, szentlőrinci átszállással). A városban 3,2 ha parkosított területen 
850 fő befogadására alkalmas Termálfürdő is várja az idelátogatókat.

A Sellyei park története

A
 park ismertetése előtt tekintsük át - legalább dióhéjnyiban
hogy mióta élnek emberek ezen a tájon. Ma már tudott, ismert 
és régészeti leletekkel is bizonyított tény, hogy Sellye és kör

nyéke területén a neolitkorban 5-6 ezer evvel ezelőtt emberek lakta terü
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let volt. A kontinuitás a törzs kihaltával nem szűnt meg, amit ugyancsak 
a régészeti leletek igazolnak az első írásos emlék megjelenéséig.
Az eddig ismert első írásos emlék az, amelyben Sellyéről is említés van, 
1292-ben kelt. Ezek szerint I. János zágrábi érsek püspök Révfalut és 
Szentmártont az összes javaival a sellyei Péter-fiaknak, Miklósnak és 
Olivérnek adományozta. A továbbiakban szinte fél évszázadonként vált
ják egymást Sellye birtokosai.

A kastélyt a pécsi levéltárban talált adatok szerint a török hódoltság után 
1744-1750 között Batthyány Lajos gróf építette. Ezt a tényt látszik igazol
ni az épületből előkerült monogramos tégla is, amelyen ez olvasható: 
D. G. L. B. 1748. és egy stilizált ötágú koronás címerféleség.
A monogramok jelentése: De genere Luis Batthyány 1748.

A Batthyány és Draskovich családok kapcsolata

B
atthyány Ádám (1662. szept. 23.-1703. aug. 26.) I. Lipóttól 1693- 

ban horvát báni rangot kapott, melyet haláláig viselt is. Felesége, 
gróf Strattmann Eleonóra. E házasság révén lett ez az ág kettős 
családnév; Batthyány-Strattmann. Ezen ág későbbi leszármazottja, 

Batthyány Károly József (1698. IV. 28.-1772. IV. 13.) 1764-ben hercegi 
rangot kap. Ezen ág későbbi leszármazottját, Batthyány-Strattmann Er
zsébetet vette feleségül gróf Draskovich Károly (1807-1855). Ekkor került 
Draskovich birtokba névlegesen a sellyei birtok nászajándékként. Ebből a 
házasságból született János (1844—1910), aki feleségül vette gróf Erdődy 
Júliát, akinek a famíliája rokonságban volt a Rákócziakkal. Ebből a há
zasságból született Iván (1878-1963. II. 4.), aki az utolsó ura volt a sellyei 
hitbizományi uradalomnak, és ő tette igazán naggyá és széppé a parkot. 
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A Draskovichok a hercegovinai Mostárból származnak és a XIV. szá
zadtól mutatják ki családfájukat. Jelentős vagyonnal gyarapodtak Má
tyás király idején, és mint kegyes jótevőről és adományozóról szívesen 
emlékeznek Fráter Györgyre. A sellyei kastélyról 1838-ban készült egy 
ma is még kitűnő állapotban lévő 42x25 cm nagyságú ceruzarajz. A rajz 
készítése csak 82 évvel az építés után készült és így minden bizonnyal az 
eredeti építkezést mutatja minden átalakítás nélkül.
Ezt az állapotot mutatják az 1900-as években készült fényképek is, csak 
itt már a fák magasabbak. Külsőben ma sem változott sokat, csupán az 
északi szárnyból hiányzik a beépített templom, melyet 1913-ban szün
tettek meg, valamint a keleti és nyugati földszintes részre manzárdszerű 
emeletet húztak 1905 körül.

A PARKRÓL

M
inden teremtő gondolat nemes akkor is, ha elindulá

sában csak pár embert szolgál, de a nemes törekvés 
átnyúlik időkön és embereken, hogy később a tudo
mánynak és emberi közösség szükségleteinek kielégítésére szolgáljon" 

(Fekete István: Pepi-kert).
A parkunkat az 1838-as rajzon és az egykori kertészektől hallottak alap
ján írhatjuk le.
Az 1838-as rajzon a kastély É-i részében a két bejárat kapu között a beépí
tett templom része látható. A templom előtti rész a falu felé nyitott teret 
mutat. A két kaputól indulva É-i irányba léckerítés húzódik mintegy 15 
m hosszan, majd derékszögben megtörve K-re, illetve Ny-ra húzódik kb. 
25 m hosszan. Kőalapzaton nyugvó léckerítés képezi itt a határt, amely 
később derékszögben elfordul mindkét oldalon és D-i irányba húzódik. 
Itt már terméskő alapon deszkakerítés látható. Az É-i oldalon a kaputól 
Ny felé eső bekerített részen 2, a K-i kapu oldalánál bekerített részen 3 és 
a kastély K-i oldalszárny bekerített részén ugyancsak 3 jegenyenyárfa áll 
bokrok társaságában. A kastély háta mögötti, a D-i részen, a kastély fölé 
magasodik ugyancsak pár jegenyenyár. A kastély tehát be volt kerítve, és 
parkosítása is látható.
A fás, bokros kert létesítését a kastély körüli bekerített részben kettős cél 
is indokolta. A főurak nagyobb igénye, műveltsége, - hisz még az egy
szerű kis paraszti házaknál is meglátjuk a pár szál rozmaringot, muskát
lit, a mályvát stb. A művelt nemes kereste a pormentes, a nyáron hűst 
adó, üdítő levegőt, így nyilván fásított, bokrokat, virágot ültetett. Mind
ezekre másodsorban - azért is szüksége volt, hogy a kastélyához közel 
elterülő gazdasági udvar zaját, bűzét a növények, a fák megszűrjék.

219



Dokupil N. és Rizinger Gyula egykori kertészek, akik 1880-1920-ig ker
tészkedtek a parkban, beszélték el nekem gyermekkoromban, hogy a 
fasor húzódott, amelynek végében délutáni napsütésben a sósvertikei 
templomtorony fehérlett. A nyírott bokrok, a fák, az egyenes út, a távoli 
templomtorony, amelyet a park bővítése kapcsolt a képbe, szerves egé
szet alkottak. (6) Nagy kár, hogy ez a nyárfasor teljesen elveszett a kb. 
10 év előtti árokásás alkalmával, amikor is kivágták a fákat azzal, hogy 
majd újakat telepítenek helyükbe.
A telepítés azonban elmaradt, pedig az arborétum védetté nyilvánítása 
alkalmával a 2. pontban elő is írták, hogy itt a hiányzó nyárfákat min
denkor pótolni kell.
A park mai alakját a sósvertikei és az iványi régi utak megszűntével 
nyerte. Ezeknek szükséges feltöltéséhez az ÉNY-i részben lévő dombot, 
ahol ma a mamutfenyő van, hordatták le. Ezt a dombot a régiek Török
temetőnek nevezték, és nem alaptalanul. A domb lehordásakor rengeteg 
csont került elő, amelyeket egy nagyobb gödörbe tettek kb. ott, ahol ma a 
vérbükkök vannak. Az új park ezen részét a gróf tervszerűen igyekezett 
szép angolparkká alakítani.
1905-ben a kastély K-i és Ny-i oldalát, amelyek addig földszintesek vol
tak, manzárd megoldású építéssel emeletessé tette. így már 50 szobával 
rendelkezett a kastély. 1912-ben pedig megszüntette a kastélyban lévő 
templomot, és a régi magtárából kialakította a mai katolikus templomot 
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torony nélkül. Mai tornyát 1946-ban a hívek adományaiból kezdték épí
teni és 1980-ban fejezték be.
A parkot igyekeztek minél több örökzölddel gazdagítani. A park D-i oldalát 
nem változtatta, meghagyta ereded franciapark alakjában. A fákra rendkívül 
kényes volt, féltő gonddal kezelte azokat. Nem egy esetben fél napokat is 
eltöltött igazgatásukkal, nyesegetésükkel, a száraz, beteg ágrészek eltávolítá
sával. A park DK-i oldalát, a széles úttól D-re eső részt erdei aljnövényzettel 
ültette be. Ez a rész kora tavasszal nagyon szép látványt nyújt.
A gróf barátaitól mindig fákat, facsemetéket kért. Vendégei meg is lepték 
egy-egy ritkasággal. Különös baratsag fűzte Széchényi Zsigmond gróf
hoz, a nagy vadászhoz, aki sok délszaki bukszust hozott neki. A jelenleg is 
meglévő mamutfenyőt 1927 februárjában a gróf szlatinai birtokáról hozat
ta át. A fa már akkor is 6-7 méter magas volt. A gróf idejében a park a kö
zönség, a falu lakossága számára tiltott magánterület volt. Kertészét azon
ban felhatalmazta, hogy nyáron, július, augusztus hónapokban - amikor 
ők Trakoscan várában nyaraltak —, a megbízhatóbb lakosokat akikről 
tudja, hogy nem károsítják, rongálják azt, - beengedheti a parkba.
Az 1944—45-ös háborús események a parkot is megtépázták. Főként a 
fenyőfélékből tűnt el jó néhány darab.
1950-ben Sellye járási székhely lett. A járási tanács az 1954-es évtől rá
eszmélt, hogy milyen érték a park, azért igyekezett azt rendbe hozatni, 
kertészt adott az irányításhoz, sok fát is pótoltak, sőt újakat, új fajtákat is 
telepítettek. A járás megszűntével, 1963. december 31-től bizonytalanná 
lett a park sorsa, mert szinte gazdátlanná vált. Végül azonban - a felsőbb 
szervek hozzájárulásával és támogatásával az 1965. december 10-én 
megtartott helyszíni szemle eredményeként - az OTVH 1702/1965. sz. 
rendeletével 369. törzskönyvi számmal védetté nyilvánította.
Az arborétum számtalan ritkaságot rejt magában. Ilyenek az aranytuja, 
ezüstfenyő, páfrányfenyő. Nagyon szép és ritka a tarka levelű japanakac. 
Találunk itt rózsásszegélyű vérbükköt, vérbükköt, vertölgyet, andaluziai 
jegenyefenyőt és még számtalan más fajtát. t
Származásukat tekintve úgyszólván a világ minden tájáról van itt fa. így 
Kaukázusból, Kínából, Japánból, Kanadából, Görögországból, Jugoszlá
viából, Spanyolországból és még sorolhatnánk a többi országokat. Azt 
is nehéz lenne megmondani, hogy melyik a legerdekesebb, avagy a leg
szebb a sok-sok fajtából. Ezt látni kell. A park jelenlegi állománya az úgy
nevezett lombhullatókból 240, az örökzöldekből 115 darab.
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Az ARBORÉTUM MADÁRVILÁGA

B
ár nem rendelkezik különleges madárvilággal, mégis kedves

— különösen tavasszal a sok-sok csicsergő éneklő madársereg. 
Legtöbb itt a széncinege, a kék- és barátcinege, itt is telelnek. 

Nagy hidegek idején belátogatnak a falu kertjeibe, udvaraiba, ahol a 
gazdák szívesen látott vendégei, és kapnak is különböző magvakat. 
Enyhébb teleken szorgalmasan tisztogatják a park fáit.
Látni őszapókat, gyakori a feketerigó, de akad sárgarigó, és a nyárfákon 
léprigó is megjelenik. Ismét látunk kis csapatokban kedves kis ökörsze
meket ide-oda szálldosni. A fülemülék szinte évről évre ugyanazon bo
korcsoportot választják költőhelyükké, és éjszakákon át hangzik kedves 
énekük. Újabban a mátyásmadár és a kakukk is hallatja hangját. Úgy 
tűnik, újra visszatér az őrgébics is, amely egykor gyakori volt itt.
Az örvös galamb és balkáni gerle egymás mellett is szépen megfér. A se
regély is sokszor belátogat a parkba. Harkályok, küllők is szeretik a kö
zösséget, csakúgy a stiglic (tengelic), zöldike, csúszka, pintyek sokasága 
is közösségben élnek. Az éjszaka csendjét törik meg a baglyok huhogása 
és az éles kuvikolásuk.
Évről évre visszatérnek a kastély ősi - ma már százéves - fészkükre a gó
lyák, de már két fenyőfát is kibéreltek a fiókáik a parkban. A kastély ma 
már nem működő kéményeit pedig a csókák foglalták le, hogy ott néha 
veszekedhessenek az oda szemtelenkedő kányákkal. Az állatvilág kö
zül a park fáin gyakran találkozunk a fürge mókusokkal, pelékkel amint 
ágról ágra ugrálnak. A bokrok között pedig egy-egy sündisznócsalád is 
meghúzódik. Előfordul a vízisikló, a rézkígyó és a teknősbéka is. Látunk 
nyestet, télen hermelint és egy-két nyuszi is betéved a parkba.
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FORRÁSÉPÍTÉSEK ÉS MÁS TÖRTÉNETEK

BAUMANN JÓZSEF

A Barátság-forrás felújítása

N
yolc órakor megrakott kis teherautóval ereszkedünk lefelé a 

Petnyák-völgybe. A Páfrányost elhagyva hamar elérjük a Ba
rátság-forrás előtti hidat. Sajnos az erdészet csúszik a munká
latokkal, mert csak a két tartógerenda fekszik elnyúlva a patak két partja 

között. Az erdészet dolgozói teljes kapacitással dolgoznak, hogy minél 
előbb elkészüljön.
Ismerős arcok néznek felénk meglepetten, látva az anyaggal megrakott 
kis autót. Üdvözöljük egymást és megbeszéljük, miként tudnánk úgy 
dolgozni, hogy ne zavarjuk egymást. Kis lépcsőket ásunk a két part
oldalon, és azokon hordjuk át a legfontosabb szerszámokat. Az építési 
vállalkozó embereinek elmondom a teendőket, mivel ők még sohasem 
építettek forrást. A forrás kövekből készített falazata az idők folyamán 
nagyon meggyengült, ezért a laza részeket szét kell bontani és újrafalaz
ni. A régi rozsdás vasajtót ki kell bontani, mert azt meg kell szüntetni 
a szennyezések kizárása érdekében. A hátulról fakadó és a forrás épít
ményét alámosó vízfakadást egy új ülepítőmedencébe tereljük és össze
kötjük a régi medencével. Ezzel a megoldással a forrás vízhozama meg
duplázódik, ezért egy új kifolyócsövet építünk be.

Ketten az új ülepítőmedence helyét kezdték el „kiásni" a kőműves a falazat bon
tásának állt neki. Sándorral a vállalkozás vezetőjével elmentünk a patakmedrek
be miocénkori gyerekfej nagyságú kavicsokat gyűjteni a forrás falazásához.
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Csizmával a patakmederben gyalogolva szedtem a formás köveket, és do
báltam ki a partra. Sanyi dobálta fel a teherautó platójára. Viszonylag ha
mar összeszedtük a kellő mennyiséget és elindultunk vissza a forráshoz. 
A hídépítők is jól haladnak, mert a gerendákra kipakolták keresztben a 
pallókat, amin óvatosan már át is lehetett menni a forráshoz.
A forrás falazatának egy része lebontva, és felüről be lehet nézni a 
forrás belsejébe, ahol egy kis sárga hasú unka úszkálgat. Az ülepítő
medence hatvan liter forrásvizet tud befogadni a kifolyó cső szintjéig. 
Négyszögletes formájú, cementtejjel vannak kikenve az oldalai. A for
rásvíz alulról jut a medencébe.
Az új medence ásásánál az utolsó köveket bányásszák ki a fiúk a sáros 
víz alól és jöhet a próba. Belenyomva az hamar megtelik vízzel, és ép
pen megfelelő a mélysége. Most a hátsó falazatot kell átvésni, hogy az új 
medence vizét át tudjuk vezetni a régi falazott medencébe.
Egy órába telik, amíg átvéssük a kemény falazatot a sárban és vízben dol
gozva. Végre a műanyagcső átbújik és összeköti a két medencét egymás
sal. Tömítjük a falazat réseit és elkezdem a medence rögzítését, ökölnyi 
kavicsokat dobálva melléje. Az új medence teteje /tisztítónyílása/ a forrás 
hátsó falának jobb oldalánál található a leendő felszedhető járdalap alatt. 
Közben folyik a kavicsok befalazása, és kezdi visszanyerni eredeti for
máját a forrás. Az eredeti ajtónyílás formáját meghagytuk, de a vasajtó 
mögötti részt befalaztuk. A fényes alumíniumcsövön már a szép tiszta 
forrásvíz csörgedezik, ami percenként 12 liter és 11°C fokos.
A forrás jobb oldalánál van egy jelentős vízfakadás, amit szándékosan 
nem kötöttünk be a forrásba, hogy a természetes környezet ne sérüljön. 
A hídépítők már a korlátokat csapolják a gerendákhoz, és a motoros fű
rész mohón harap a kemény csertölgy rostjaiba. Pöfög az aggregátor és a 
villanyfúró visítva mélyíti a fúrószárat a savanyú illatú vastag padlóba. 
Tűz a Nap, ha lehet mindenki egy fa árnyékát keresi egy kis szusszanás 
erejéig. Készül a zsaluzás a forrás körüli járdának, a többiek a betont 
keverik felváltva. Nehéz felcipelni a talicskában lévő anyagot, mivel a 
hídtól felfelé hiányzik a lépcső.
Az utolsó simításokat végezzük a forráson, a fugákba hengeres vasrúd 
készít díszítő motívumokat. A hídépítők már elmentek, csend tele
pedett a tisztásra. Hallani a forrás kellemes csobogását, es az ölyvek 
vijjogását a magasból.
Összepakolunk, és a megmaradt anyagokat gondosan letakarjuk. A 
holnapi Melegmányi-forrás építéséhez innen szállítjuk át talicskával a 
szükséges mennyiséget.
Már jócskán elmúlott három óra, amikor beülünk az autóba es elindu
lunk Árpádtető irányába.
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A Melegmányi-forrás felújítása

H
amar eltelt az éjszaka és ismét itt állunk a kiszáradt öreg 

bükkfánál. Átsétálunk az új fahídon, és sietünk a tegnapi 
munkánkat megnézni. A forrás csobogva üdvözöl ben
nünket, minden rendben a forrás körül. Kivesszük a zsaludeszkákat, 

és földel feltöltjük a megbolygatott területet. Most már minden rend
ben, átpakolhatunk mai munkaterületünkre, a Melegmányi-völgyben 
lévő mésztufa-vízeséshez. Ott a Melegmányi-forrást fogjuk felújítani. 
A nehéz szerszámos zsákok húzzák vállainkat, vödrök csörömpölnek 
kezeinkben, talicska zötyög sóderral megpakolva mögöttünk. Tíz perc 
alatt érünk a vízeséshez, ami most szerényen csordogál a kevés csapadék 
miatt. A forrás csövéből évek óta nem csorog a víz, mert oldalra kitört és 
„elszökött". A falazat bal oldalán jelenik meg és folyik a kis ér a patakba,
hogy ő is mésztufa képződményeket alkosson.
Elmondom a feladatot, hogy a forrás falazata mögött le kell ásni egészen 
a vízfakadásig. Ha találnak ülepítőmedencét, akkor annak a tetejéig. 
Ketten ásni kezdenek, Sanyi és én elindulunk fel a patak mentén az 
Anyák-kútjához, hogy a felújítási munkákat ott is elkezdjük. Csendes az 
erdő a faleveleket az áramló meleg levegő legyezgeti. A patak víztükre 
csillog szemünkbe, ahogy mellette haladunk egyre feljebb. A forráshoz 
érve lepakoljuk a szerszámokat és nézegetjük a forrást. A forrás régi 
kövei hevernek szerteszéjjel a mederben. A vastag törött eternitcsövön 
szerényen csordogál a finom forrásvíz az alatta lévő medencébe. El
kezdjük a mederből kidobálni a leomlott köveket a későbbi befalazás

hoz. Némelyiket ketten kell kiemelni 
olyan nehéz. Nekiállok a régi törött 
etemitcsövet kivésni helyéről, hogy az 
új csillogó savállócső kerüljön helyére. 
A hegyes acélvéső lepattog a vizes cső
ről, nehezebb a vésés, mint ahogyan 
elképzeltem. Lassan halad a munka, 
nehéz hozzáférni a csőhöz, görnyedni 
kell. Egy órába telt, amíg kellő mélyen 
kivéstük a falat. Belehelyeztem a sav
álló csövet és beütöttem egy fatuskó- 
val a helyére. Úgy megszorult, hogy 
holnapig nem is érdemes kivenni, 
mivel akkor úgy is befalazzuk. Össze
szedjük a szerszámokat és visszaindu
lunk társainkhoz.
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A fiúk örömmel újságolják, hogy van ülepítőmedence, és megbontották 
a tetejét. Előveszem a hátizsákomból az elemlámpámat és a sötét lyukba, 
világítok vele. Sok benne a hordalék, de van felette víz is. A forrás kifo
lyócsöve a vízszint fölött van húsz centivel. A forrást ki kell tisztítani, 
hogy lássuk, hol tör be a víz a medencébe. Tamás lehasal, és kőműves 
serpenyővel elkezdi merni az apró homokos hordalékot. A forrástól öt 
méterre találok egy vízfakadást, amit agyaggal betömök, hátha össze
függésben van a mi forrásunkkal. A fiúk felváltva merik az üledéket, 
már egy kis domb képződött a kimert anyagból. A serpenyő a medence 
alján kemény kőzetbe ütközik, elértük a medence alját. Ismét lámpát 
gyújtok és behasalok a medencéhez. Látszik a medence aljának hátsó fel
énél a feltörő víz által kevert örvény. A vízhozam nem túl nagy, de évek 
óta figyelem és mindig folyt legalább ennyire. Most ez a stabil kifolyási 
szint, ezért a forrás kifolyócsövét lejjebb kell helyezni harminc centivel. 
Ez azt jelenti, hogy a forrás előterét és falazatát is lejjebb kell vinni. Neki- 
állunk a kubikosmunkának és tocsogunk az agyagos sárban. A meredek 
parthoz lépcsőket képezünk ki a könnyebb lejutás érdekében.
A medence falazatát átütve meglepődünk, hogy milyen vékony, feltéte
lezésem szerint kábeltéglából falazták, és cementtejjel kikenték. Beépít
jük az új csövet úgy, hogy beledugjuk a szivornyacsövet, és így a vízszint 
nem tud a friss cementezésig feljutni. A forrás homlokfalát kiegészítjük 
a környéken összeszedett szép kövekből. A betonba vízüveget keverünk 
a biztos kötés érdekében. Tamás behajol a medencébe és én a kezébe 
adogatok fasírozott nagyságú tömítő gombócokat, amivel a réseket tö- 
míti el. A víz útját így eltorlaszoljuk és kénytelen lesz a csövön keresztül 
folydogálni. Nagyobb vízhozam esetére a régi cső helyét meghagytuk 
agyaggal kitömve. Nekiállunk lefedni a megbontott medence tetejét 
nagyobb lapos kövekkel, majd betonnal rögzítjük a köveket. A kövekre 
később agyagos földet terítünk a jó vízzárás érdekében.
A forrás előterét formás kövekkel lerakjuk és a lépcsőket is hasonló mó
don fedjük be. A kövek fugáiba betont terítünk vízüveggel keverve, majd 
jól bedöngöljük. A forrás tetejénél lévő kis ösvénytől kiindulva egy víz
elvezető árkot képezünk ki azért, hogy az esőzések és hóolvadások alkal
mával a hordalékot ne a forrás előterébe szállítsa a víz. A kiásott termő
földet a forrás tetejére és a jobb oldali partoldalra terítjük. A kiásott meder 
forrás felőli oldalát kirakjuk termeskövekkel es kibetonozzuk a fugákat. 
Éppen végzünk a munkával amikor meglátjuk, hogy Sándor megérke
zett értünk. Megnézi az elvégzett munkát, es elegedetten néz végig el
fáradt munkásain. A talicskába pakoljuk a szerszámok javát, felvesszük 
zsákjainkat és elindulunk a másik völgyben lévő kisteherautóhoz.
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Az Anyák kútjának felújítása

A
z árpádtetői erdészet telephelyéről indulunk terepjáróval a 

Tripamerfa irányába. A kocsi platója tele a forrásépítés anya
gaival és szerszámokkal. Kellemesen süt a Nap, és jólesik az 
ablakon besuhanó szellő cirógatása. Bekanyarodunk az erdészeti földes 

útra és ott haladunk tovább. Kerülgetjük a kisebb nagyobb száraz gödrö
ket, behajtó ágakat. Egy meredekebb szakaszhoz érünk a Baglyas oldalá
ban, majd tovább haladunk a Melegmányi-völgy teteje felé. A völgy előtt 
kidőlt fa állja utunkat, amit kézi fűrésszel kell elvágnunk, mert motoros

fűrész nincs a terepjárón. Közel félórái munkával elhárul az akadály és 
indulhatunk lefelé a kiszélesedő völgyben. ágak koppannak a kocsi ka
rosszériáján, bozótos sikálja az alvázat.
A forrás melletti tűzrakónál áll meg az autó, és lepakoljuk a szerszámo
kat meg egyéb kellékeket. Megbeszéljük a feladatokat a forrásépítéssel 
kapcsolatban, majd mindenki nekiáll a munkának.

A Kánya-forrás és környezetének megtisztítása

A
z Árpádtetői Erdészet dolgozói egynapi munkával kipucolták 

a forrás medencéjét, a patak medrét, összerakták a szétdobált 
köveket. Lebontották a régi fahidat, kitisztították a tűzrakókat, 
összeszedték a szemetet. A veszélyessé vált kiszáradt fákat kivágták, fel

darabolták. A kőfülkéhez vezető útra dőlt fákat eltávolították, az esőbe
állót kitisztították.
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A Mariska-forrás felújítása

N
yolc órakor indulunk az árpádtetői erdészet telephelyéről 

terepjáróval a Nagy-mély  völgy irányába. Kellemesen süt a 
Nap, egyre tarkábbak a fák az út mentén. Az elmúlt napok 
esőinek hatására felélénkült a természet és a virágok gyorsan kipattin

tották szunnyadó szirmaikat. A Rábay-kőkeresztet elhagyva hamarosan 
lekanyarodunk jobbra, a dózerolt erdészeti útra. A terepjáró kerekei 
felmásznak a kiálló sima mészkövekre, majd onnan ledöccenve tovább
haladunk. A szép völgyben koros fák magasodnak fölénk, eltakarva 
előlünk a napfényt. A kocsi hátuljában csörömpölnek a szerszámok a 
talicskának ütődve a kisebb, nagyobb döccenőknél. Megpillantjuk a Ká
nya-forrás mögötti esőbeálló házat, majd idébb a kőrakást a Mariska-for- 
rásnál. Egy tolatást végez Ásványi Sándor gépkocsivezető a fák között, 
és máris nekiállunk a lepakolásnak. Jerszi Lajos, Straus Mátyás és Szám 
Béla segítenek a forrás felújításánál.
Elmondom tervemet a munkával kapcsolatban és ezt követően Lajos és 
Mátyás nekiállnak a régi forrás kibontásához. Sanyival felmegyünk a hegy 
felső harmadába, ahol szép formás köveket láttunk az imént lefele halad
va a forrás építéséhez. A terepjáró kerekei kipörögnek a meredek köves 
szakaszhoz érve, ezért be kell kapcsolni a felezőt, ami az összkerékhajtást 
lehetővé teszi. A kerekek gurulnak ismét, és könnyedén elérjük a tetőt. 
Válogatjuk a szebbnél szebb köveket és pakoljuk a kocsi rakterébe. Sok 
kő kétemberes, nagyon elhagyják magukat. Az évmilliók szép formássá 
és simává koptatták a triász szürke mészköveket. Elegendő kővel felpa
kolva elindulunk lassan vissza a forráshoz. Mátyásék szépen kibontot
ták a forrást egészen a víz eredéséig. Szerencsére viszonylag magasról 
csordogál az apró 
mészkődarabok 
közül, és alatta jól 
megfigyelhető a 
sárgászöld agyag. 
Készítek fotókat a 
kibontott forrásról. 
Mátyás és Béla a 
forrásmeder mé
lyítését kezdik el 
nyolc méter hosz- 
szan, én Lajossal 
az ülepítőmedence 
kiásását folytatjuk.
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A napsugarak áttörik a magas lombkoronát, és kíváncsian nézegetik mun
kánkat. Csizmáink cuppognak a sárban, alig bírjuk kiemelni lábainkat a 
sárgás agyagból. Csillogó terepjáró közeledik felénk és felismerjük benne 
az Arpádtetői Erdészet igazgatóját, Papp Kálmánt és kollégáit. Örömmel 
üdvözöljük egymást, mert reggel a munkavédelmi szemle miatt nem ta
lálkoztunk. Nézegetik a munkálatokat, és kérdéseket tesznek fel az építés
sel kapcsolatban, amire szívesen válaszolok. Körbejárják a Kánya-forrást 
és a kőfülkéhez is felmennek néhányan. Kálmán elmondja kollégáinak, 
hogy az elmúlt napokban tisztították meg a forrást és szétbontották a régi 
fahidat, elfűrészelték a közlekedést akadályozó kidőlt fákat.
Búcsút intünk a terepjáróban távolodó vezetőknek és folytatjuk a munkát. 
Beragasztom a forrás csövét az előkészített ülepítőmedencébe, és bele
nyomom a kiásott gödörbe. Sáros vízzel telik meg hamarosan, majd kis 
idő múlva a csillogó saválló cső végénél megjelenik csobogva. A meden
cét kövekkel körberakom, és a csövet rögzítem, hogy ne mozogjon. Tar
tunk egy rövid reggelit a szalonnasütő melletti pihenőnél. A fák leveleit 
szellő borzolja, és árnyaik itt ugrálnak a megterített asztalon. Visszatérve 
a forráshoz a csövön már tiszta, gyöngyöző víz csobog kifelé. Lemérve a 
hozamát kiderül, hogy hat liter percenként és 10,5. C° fokos. A medencét 
lezárva beépítek egy túlfolyót, ami szélsőséges vízhozam esetén elvezeti 
a felesleget a forrás falazata mögül. Ketten egy nagy lapos követ helye
zünk a medence fölé és a réseket kisebb kövekkel, kitömjük. A kiásott jó 
vízzáró agyagot ennek a tetejére lapátoljuk és ledöngöljük. Ennek az a 
feladata, hogy a csorgó felszíni vizeket ne engedje a forrás vizével keve
redni. Elkezdjük a forrás homlokfalának építését a nagyobb kiterjedésű 
kövekkel. Beillesztjük őket, és ahol szükséges az oldalfalból kiásunk egy 
keveset. Mátyás keveri a betont, a többiek válogatják az összeillő köveket 
a partoldalban. Sajnos egy oldalsó vízfakadás, amit későn vettem észre 
hátráltatja a munkát, mert a falazatot, belűről vízzáró agyagréteggel ki 
kell bélelni a szivárgás miatt.
Sikerült a művelet, és most a friss betont nem lazítja a csorgó víz. Hosz- 
szabb kövekkel a partoldal felé bekötjük a falazatot, így stabilabb lesz a 
felépítmény. Behelyeztük a forrás nevével ellátott követ középre és két
oldalt egy - egy kővel lezárjuk. A falazat mögötti részt apró mészkövekkel 
a fal síkjáig kitöltjük. A forrás előterét kibővítjük, majd lapos kövekkel 
mozaikszerűen lerakjuk, hogy a megszomjazó turista száraz lábbal víz
hez juthasson. Jobboldalt lépcsőfokokat képeztünk ki, hogy kényelmesen 
mindenki lejuthasson a mederhez. A megmaradt folyami homokkal 
megszórjuk a kövezet felületét, hogy a víz bemoshassa a résekbe. A meg
beszélt időre megérkezik értünk a terepjáró, és amíg mi összepakolunk, 
Sándor, a friss erő egy vízelvezető árkot ás a forrás melletti erdészeti út 
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szélére, amivel megakadályozzuk a forrás előterébe a hordalék lejutását. 
Újabb autó érkezik és ismét Papp Kálmán száll ki a kocsiból. Tetszik neki 
az új forrás, amit közös erővel építettünk. Megkérem az erdészet dolgo
zóit, hogy álljanak a forrás fölé, és így egy fényképet szeretnék készíteni 
róluk az Ordas napló számára. Villan a vakú és a következő pillanatban 
már a fényképezőgépem kijelzőjén néznek velem szemben barátaim. Egy 
újabb forrással lett gazdagabb a Mecsek, ami reméljük sokáig ékesíti ezt 
a csodálatosan szép környezetet. Beszállunk a terepjárókba és a vastag 
fákkal szegélyezett úton elindulunk az árpádtetői erdészet telephelyére.

Forrásépítési terepszemle

P
app Kálmán erdészeti igazgatóval és Erdei Sándor építési vál

lalkozóval indulunk néhány mecseki forrást felkeresni, hogy a 
felújítási munkálatokat megbeszéljük. A terepjáró éppen csak 
elhagyja az árpádtetői erdészet telephelyét, és máris ráfordulunk az er

dészet aszfaltozott ipari útjára, az Erzsébet útra. Az erdővel szegélyezett 
út kellemes kanyarokkal tarkított, és néhol a messzeség is előtűnik az 
irtások mentén. A Jó szerencsét vadászház előtt parkolunk le, amelyet a 
vadásztársaság és az erdészet közösen szépen felújított.
Elindulunk lefelé a Petnyák-völgybe, ahol az út mentén jól megfigyelhető 
az eróziós hatás, és a partoldalban megbúvó miocén kori hatalmas kavi
csok. Jobboldalt idős bükkök állnak szellősen a meredek partoldalban és 
fiatal társaik alattuk sokasodnak. Egy őzbak ugrik fel a túloldalon, és na
gyokat szökkenve eltűnik a bozótban. Kálmán elmondja, hogy sok kárt 
tesznek a fiatal faállományban, mivel lerágják fiatal hajtásaikat, mint a 
kecskék. Ragaszkodnak megszokott területükhöz, nehéz elzavarni őket. 
Leérve a völgybe balra fordulunk és elhaladunk a hatalmasra nőtt sas
páfrányok mellett. A fahídra vastag bükkfa esett, ami teljesen összetörte, 
járhatatlanná vált. Az ágakat és vastag törzseket kerülgetve mászunk fel 
a Barátság-forrás platójára. A forrást buja növényzet veszi körül, mivel 
ezeknek a lágyszárúaknak ideális ez a környezet. A forrás kifolyócsövét 
csak egy vékony ösvényen lehet megközelíteni. Körben fakadó, csorgó 
vizek miatt nehéz a járás a süppedő talajon. A csövön csordogál a finom 
forrásvíz, és csatlakozik a többi vízfolyáshoz, hogy lecsorogjanak a több 
száz éves vastag mésztufagáton. Elmondom elképzelésemet a felújítás
sal kapcsolatban és társaim is kiegészítik javaslatomat. Sanyi nézegeti a 
felépítményt és látja, hogy nagy részét le kell bontani. A vasajtót befa- 
laztatom, mert a sokéves gyakorlat az, hogy állandóan nyitva hagyják, 
így nagy a szennyezés veszélye. Az új forrástisztítási módszeremmel a 
kifolyón keresztül le lehet szívni az ülepedett hordalékot, ha szükséges. A 
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forrás mögötti vízfolyást egy új ülepítővel bekötöm a régi medencébe. 
Sanyi jegyzeteli a munkákat a költségvetés elkészítéséhez. Visszafele 
is átbotladozunk a ledőlt fahíd romjain, amit az erdészet néhány nap 
múlva elkezd lebontani, és egy újat felépíteni. Rövid kis sétával elérjük 
a Melegmányi-völgy bejáratát, ahol egy széles pallón átkelünk a pa
takon. Felfele haladunk a völgyben és nézegetjük a mésztufagátakon 
lecsorgó csillogó vízcseppeket, és a kristálytiszta medencéket. Fent a 
nagy mésztufa-vízesés mellett van a Melegmányi-forrás melynek csö
vén nem folyik semmi, csak a falazat alól tör ki a víz. Ezt a forrást is 
át kell alakítani, de nem ismerjük a belsejét. A cső végén talán van üle
pítőmedence és akkor a falazatot nem kell lebontani, csak hátul a föld 
alól a medencét feltárni, és megjavítani. Szép a forrás környéke, csak 
a tűzrakó környékén éktelenkednek eldobált flakonok. Sanyi befejezi a 
jegyzetelést az elmondottakról és elindulunk felfelé a hiányos falépcső
kön a mésztufa-vízesés fölé. Tovább haladunk és néhány perc múlva 
az Anyák-kútját pillantjuk meg. Erős kőfal volt régen, de mostanra a 
kövei kilazultak és a mederben hevernek. A forráshoz éppen csak hogy 
hozzá lehet jutni a sok kőtől. A forrás vastag csövén csordogál a hűvös 
forrásvíz. Ismét elmondom elképzelésemet, hogyan is kellene hely
reállítani eredeti állapotába a forrást, és mi az, amivel még ki kellene 
egészíteni, hogy időállóbb legyen.
Nagy Gábor tájegységvezetővel, a DDNP munkatársával, előzően már 
egyeztettünk és megbeszéltük a forrásépítési lehetőségeket. Megálla
podtunk, hogy a lehető legkisebb mértékben bolygatjuk a forrás köz
vetlen környezetét és környezetre káros anyagokkal nem dolgozunk.
Lassan elindulunk visszafelé és gyönyörködünk a fák sokszínűségében, 
az út menti virágok színpompájában. A meredek napsütéstől meleg 
oldalon lassan haladunk felfelé a várakozó terepjáróhoz. A következő 
források légvonalban közel vannak, de az erdőn keresztül nehézkes 
lenne az áthaladás az elmúlt napok esőzése miatt, ezért kocsiba ülünk és 
Árpádtetőt elhagyva a Lapis felé vezető útra térünk.
Elérjük a Nagy-mélyvölgy tetejét és most jobbra még meredekebben 
araszolunk lefele a köves talajon. A partoldalból simára koptatott triász 
mészkövek bámulnak felénk csodálkozva. Jobbra egy fiatal erdő növeke
dését látjuk, fölötte az oldalban hatalmas bükkfák magasodnak.
A szálerdőben egy kidőlt vastag cseresznyefa állja utunkat közel a for
ráshoz. Kálmán leállítja az autót és elindulunk a források felé. Kidőlt fák 
hevernek szerteszéjjel, némelyiken hatalmas taplógombák virítanak. A 
Mariska-forrás rozsdás csövéből csordogál a víz, de a java mellette folyik 
a kis mederbe, felette kőhalom. Itt is megbeszéljük a teendőket, és papír
ra kerülnek az építés mozzanatai. Néhányat lépve máris a Kánya-forrás 
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tágas előterében beszélgetünk a munkálatokról. Itt inkább csak tisztítást 
kell végezni az előtérnél és a medernél. A régi tahidat meg kell szüntetni, 
és rendet kell rakni a környéken. Minden észrevétel lejegyzésre került, így 
rövid séta után beültünk a gépkocsiba és elindultunk vissza Árpádtetőre.

Forrásépítés Ibafánál

H
ét órakor indulunk a szigetvári erdészet udvaráról az ibafai 

forrásfoglaláshoz. Sajgó Ferenc a szigetvári erdészet igazga
tója, két erdészeti dolgozó és jómagam. A terepjáró rakterén 
a forrásépítés eszközei hevernek egymás mellett szorosan. Mozsgóra 

be kell ugranunk egy tömlős szintezőért, ami majd a Sas-réthez közeli 
forrás szintezéséhez kell még ma. Feri a falu elején lakik ezért csak egy 
kis kitérőt teszünk a főútról és az előkészített eszköz is ott lapul a többi 
fontos eszköz között. A kis falut a fölső mezőgazdasági úton hagyjuk el, 
ahol közelebbről megnézzük a magasodó hársfarönköket. Az éjszakai 
eső feláztatta a talajt ezért óvatosan haladunk a kanyargós, tócsákkal 
díszített úton.
Kiérve a kaposvári műútra ismét gyors tempóval haladunk és elérjük 
Szentlászlót, ott Almamellék felé, vesszük az irányt.
Keresztezzük az erdei kisvasút sínét, majd szép sima vízfelületű halastavak 
mellett haladunk el. Ibafán a múzeumnál felvesszük a kocsira a kerületi er
dészt, Gaál Ferencet, aki szintén segít a munkálatoknál. A rendezetlen majort 
elhagyva Kisibafán haladunk keresztül. Néhány öreg ház árválkodik a cso
dás környezetben, odébb a tisztáson egy szürke mén legelészik szabadon. A 
cseresznyefa ágait pirosra színezi a sok ízletes gyümölcs.
A piros sávjelzésű turistaúton haladunk, melyen előttünk egy búbosban
ka röpköd, mindig odébb felborzolva fejdíszét.
Feri a rét jobb oldalán a jelet keresi, amit napokkal ezelőtt tett ki, amikor 
a köveket hozta a forráshoz. A magasra nőtt fűben észrevesszük a jelet, 
ami egy kis mezei juhar letört ága. Jobbra fordulunk a volt legelőn, amit a 
természet már visszahódított, mert bokrok, facsoportok díszítik. Dülön
gélünk a terepjáró fülkéjében ide-oda, míg a szálerdőt el nem érjük.
Feri leállítja a motort és befékezi az autót. Meredek erdészeti út van előt
tünk, az elején vizes összefüggő fűvel melyen csillognak az esőcseppek. 
A forrásmező alattunk van közel hatszáz méterre. Úgy határozunk, hogy 
a földmunkához szükséges szerszámokat, a foglalómedencét és a csöve
ket kézben levisszük. Óvatosan lépkedünk lefele a meredek oldalban, 
vigyázva testi épségünkre. Megállva nézegetem a szép elegyes szálerdőt 
a sok érdekes terepformával. Kellemes kitérő útszakasza lesz majd a dél
dunántúli piros túraútvonalnak. Baloldalt egyre meredekebb a völgy 
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és hamarosan meglátjuk a felhalmozott mészköveket. A forrásmező 
a meredek völgy aljánál van, oda kell valahogy lejutnunk. Ásóval kis 
lépcsőket formálunk, így lépésről lépésre egyre lejjebb jutunk. Mindenki 
szerencsésen leérkezett a szerszámokkal együtt. A tavaly feltárt kis for
rásmezőt kezdjük kibontani egészen a vízzáró rétegig. Nem nagy a víz
hozam, de a mérések évek óta közel azonos eredményt mutatnak.
Ferivel megbeszéljük a forrásfoglalás, és a majdani kőfalazás lehetséges válto
zatait. Szép forrás alakítható ki ebben a szép völgyben, viszonylag kis anyagi 
ráfordítással. Kialakítok egy kis medencét és megsaccolom a vízmennyiséget 
a kicsorgó víz keresztmetszetéből. Két, három deci lehet percenként a forrás 
vízhozama. A munkásoknak elmondom, milyen mélyre ássák az ülepítőme
dencét, és a kiásott földet hova terítsék. Feri megkéri a kerületi erdészt, hogy 
a lejutásnál használt kis lépcsőket tegyék még biztonságosabbá. Ferivel el
indulunk felfelé a kocsihoz, hogy a Sas-réti leendő új forrást és annak medrét 
beszintezzük. A terepjáró által letaposott füvön könnyen visszatalálunk a 
mezőgazdasági útra és elindulunk Ibafa felé.
Almamellék végénél felhajtunk jobbra a Hársfás úti táblára, ahol szép 
panoráma tárul szemünk elé. Kétoldalt fiatal hársfák szegélyezik az utat, 
amit néhány éve ültettek. Elérjük a lukafa-pusztai patakot, majd hama
rosan félreállunk. Az elmúlt évben már nézegettük a szántóföld alsó 
harmadában lévő vízfolyást, amit az idősebbek kútnak neveztek. Le
vesszük a szerszámokat és a fiatal kukoricás szélében elindulunk befele. 
Lábunkra hamarosan vastag sárréteg telepszik, ami nehezíti lépteinket. 
A vízfolyáshoz kapával kell utat törnünk a derékig magasodó lágyszá
rú növényekben. Végre megcsillan a víz és látjuk a feltörését a talajból. 
Vaslemez, fagerenda kerül elő a munkálatok során. Kutatva az eredeti 
kifolyást egyre magasabbra kerül a kifolyási szint, ami örvendetes szá
munkra a forrás építése szempontjából. Felváltva ásunk, kapálunk, írt
juk az utunkba álló csalánokat. A forrás mintha vakondlyukakból törne 
elő, olyan járatot képezett ki magának. A szintezést nem is kell elvégez
nünk, mert szemmel láthatóan magasabb a forrás kifolyása az alsó patak 
szintjénél. A forrás vízhozama legkevesebb 20 liter percenként, hőfoka 
10 fok körüli lehet. Visszatérve a terepjáróhoz letisztítjuk a szerszámokat 
és a lábbeliket. Szép forrás építését teszi lehetővé ez a forrásmező, mely
nek tervei Feri fejében már régóta érlelődnek. Megkérem Ferit, hogy a 
környéken lévő forrásokat keressük fel, hogy a'források vízmennyiségét 
és hőfokát le tudjam mérni. Az Almás-források, és a lukafai Cigány-kút 
a tavalyi mérésekhez hasonló mennyiséget mutatnak. A mérésekkel el
szaladt az idő és most tempósan haladunk vissza az ibafai Liki erdőbe, 
ahol a kiadott munkával már biztosan végeztek az erdészet dolgozói. A 
meredek erdei leejtőről a napsugarak felszippantották a vízcseppeket, és 
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így most biztonságosan lemegyünk a terepjáróval, mivel a homok, sóder 
és a cement még rajta pihen. A kollégák hallva a motorzúgást, elénk si
etnek. Lepakoljuk a zsákokba csomagolt anyagokat és a völgy széléhez, 
cipeljük őket. A kőrakást apránként elhordjuk, és a völgybe gurítjuk a 
formás köveket. A szükséges falazóanyagokat vödrökben hordjuk a 
kiásott forrásmező mellé. Minden a megbeszélés szerint történt, elkezd
hetem a csorgó érnek a bekötését az ülepítőmedencébe. Az oldalban 
lévő vízzárórétegbe kis medencét mélyítek a vízfolyás útjába, majd ebbe 
gégecsövet falazok, amit az alatta lévő ülepítőmedencébe vezetek. A víz
gyűjtőmedence a forrás kifolyócsövének végétől balra a partoldalban 
van egy méterre és ötven centiméter magasságban. Szépen csordogál az 
ülepítőmedencébe a forrásvíz, ami pontosan lemérve most két deciliter 
percenként. Terméskövek és beton segítségével körbefalazom a kifolyó
csövet, és a műanyag ülepítőmedencét, majd a vízgyűjtőüreg elejét is 
lezárom egy kővel, és vastagon betapasztom vízzáró agyaggal. Az utolsó 
felvételeket készítem az elvégzett munkáról, miközben barátaim a szer
számaimat letisztítják lejjebb a vízfolyásban.
Feri elmondja a munkásoknak, hogy merre készítsenek végleges lejárót 
a forráshoz, majd felpakolva cuccaimat elindulunk fel a kocsihoz. Az 
erdész is jön velünk a pipamúzeumhoz, szeretnék egy zománcozott 
táblát felfúrni. A táblán a piros túra bélyegzési helye olvasható. Hamar 
leértünk a faluba és a Pipamúzeum kerítésének ajtajára felcsavaroztuk a 
táblát, ami jól is mutat környezetében.
Elbúcsúztunk Gaál Feritől és elindultunk Mozsgóra, hogy a környék for
rásait is felkeressük és együnk is egy falatot, mivel már 1 óra is elmúlt.
Zenél a mobil és Ferinek halaszthatatlan találkozóra kell menni egy kül
földi vállalkozóval. A Szigetvár előtti török emlékműnél beszélnek meg 
találkozót, ahonnan engem és szerszámaimat a műszaki vezetője visz 
majd be az irodánál lévő autómhoz.
Feri megköszöni segítségemet, és elnézést kér a váratlan programválto
zás miatt, majd mindenki elindul új úti célja felé.

A Gégen-kút felújítása

A
fák leveleit erősen borzolja a reggeli hűvös szél a Szunyola al

jában. Az egymásnak támaszkodó fák lágyan ringatóznak, és 
nyikorgásukkal sajátos koncertet adnak nekem. A kis mésztu
fa vízesésen halkan csordogál a patak tiszta vize. Kipakolom az alkalmi 

terepjárómból a szerszámokat és anyagokat, melyeket a forrásépítéshez 
hoztam. A forrás környezete nagyon szemetes, ezért nekiállok az eldo
bált üvegek, flakonok, vaslemezek és autógumik összeszedésének. Öt 
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autógumi a meredek völgyben hever néhány éve, most végre elszállítjuk 
őket a többi szeméttel együtt. A forrás környezete a szemetet leszámítva 
csodálatosan szép, éppen ezért gondoltam hogy felújítjuk, és kifolyós 
rendszerűre alakítjuk. Amíg barátaim és segítőim megérkeznek, nekilá
tok a forrás kibontásának. Csákánnyal kilazítom a vörös homokköveket, 
és oldalra helyezem őket elérhető távolságba, mivel az építésnél szük
ség lesz rájuk. A nagyobb kövek kiforgatása után a forrásmező eredeti 
terméskő medencéjét tisztítom ki, ami legalább huszonöt liter befoga
dóképességű. Serpenyővel kimerem az iszapot és apró köveket belőle, 
és ezekkel együtt a felkeveredett sáros vizet is. Látom amint a jobb felső 
sarokban, beomlik a friss tiszta forrásvíz. Nagy a vízhozam az aszály 
ellenére, alig győzöm a meregetést. Felegyenesedve messziről hangokat 
hallok melyet a szél sodor felém. Néhány perc múlva megpillantom Ba
ranyai Rudit és Csábi Marit, amint Éger-völgy felől jönnek a felső úton. 
Együtt a csapat java ők, akik jelentkeztek erre a munkára. Elmondom el
képzelésemet a forrás építésének menetéről, majd nekiállunk az előtér 
földmunkáinak. Én csákányozok, Rudi kapál és lapátol Marcsi fát gyűjt 
a későbbi ebéd elkészítéséhez. Jól halad a munka és kis kőzetvésés után 
bepróbálom a kifolyócsövet a medencébe. Rövidnek bizonyul a kif
olyócső, mivel az előtér alját egy vastag vörös homokkő borítja és ezt 
megvésni, nem lenne egyszerű feladat. Szerencsére itt az autó, így haza 
tudok menni egy másik hosszabb csőért. Rudinak kölcsönadom a gumi
csizmámat, nehogy cipője tönkremenjen a sárban. Az autó füstje még fel 
sem szállt a Jakab-hegy csúcsáig, amikor ismét itt vagyok barátaimnál. 
Bepróbáljuk az új csövet, ami most már elég hosszú ahhoz, hogy egy 
kulacsot fel lehessen vele tölteni. Jó erős betont keverek folyami ho
mokból, és kis vízüveget keverek hozzá. Berakom a kifolyócsövet, és jól 
körberakom az előkészített anyaggal. Rudi a medence vízszintjét nézi és 
figyel arra, nehogy a cső szintje közelébe duzzadjon. Még egy keverés és 
tömítés, majd kis kötési idő után hagyjuk a vizet kifolyni a forrás végleges 
szép alumíniumcsövén. Csorog a víz egyre erősebben, majd beáll a stabil 
mennyiség. Tíz liter folyik ki percenként és tizenegy fokos. Lefedjük az 
ülepítőmedencét egy vastag lapos kővel, amit ketten is alig bírunk oda
tenni. Köré kisebbeket teszünk, arra ügyelve, hogy stabilan álljanak. Mar
csi begipszelt kezével tördeli az ágakat, igyekszik tüzet rakni a szalonna
sütéshez. Rudival egy régi rozsdás kidobott bográcsban keverünk három 
vödör betont a kövek közti hézagok kitöltéséhez. Traktor hangját hozza 
felénk a szél, és hamarosan felismerjük a kis pótkocsis traktoron Marton 
Józsit. Zötyög, pattog a kis jármű és megáll mellettünk. - A legjobbkor 
jöttél erre, mert kellene köveket hozni a forrás homlokfalának építéséhez. 
- A Tecától tudom, hogy ide jöttetek, azért néztem be a forráshoz, hátha 
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tudok valamit segíteni nektek. Rudi folytatja a forrás előterének bővíté
sét, mi ketten Józsival elindulunk az Éger-völgyi patak medréhez köve
kért. A traktort követem szapora léptekkel lefelé a völgy elágazásáig, ahol 
egy mozdulattal Józsi elnémítja pöfögő munkaeszközét. A kis utánfutóra 
dobáljuk a kisebb-nagyobb formás köveket, a legtöbbet ketten felemelve. 
A kocsi kerekei laposodnak, ami jelzi, hogy többet nem rakhatunk rá ezen 
a terepen. Összeszedjük az eldobált szemetet a környéken, és elindulunk 
visszafelé. Felfele a pótkocsi jól fekszi az utat, és eszében sincs ugrándoz
ni. A forráshoz érve Rudi segít lepakolni. Józsi újabb fuvarra indul, de 
most az összegyűjtött kisebb köveket hozza el. Megkértem, hogy az alsó 
völgyben lévő rozsdás hordót is dobja fel a pótkocsira.
Keverünk ismét betont a kőfal építéséhez, és elkezdjük a kövek válogatá
sát. Marcsi segít a köveknek párt keresni, amivel a legjobban illeszthető. 
Rudi hordja a köveket és a betont szorgalmasan. Éppen jókor érkezik a 
kövekkel a traktor, lesz bővebb választék a második sorhoz. Pihenéskép
pen a pótkocsira felrakjuk az összegyűjtött szemeteszsákokat, és a mély 
völgyből Józsival, kötél segítségével felhúzzuk az öt autógumit.
Alkalmi segítőnknek megköszönjük a nagy segítséget, és búcsút intünk felé, 
amint elhalad a szeméttel megrakott pótkocsival. A tűz parazsai éppen alkal
masak a szalonna és a hús megsütéséhez, ezért Rudi és Marcsi nekiáll főzni, 
nekem szendvicseim vannak, így kényelmesen leülök, és nagyokat harapok 
a zsemlébe. A parázsra csorgó zsiradék finom illata megtölti a völgyet. A szél 
elcsendesedett, a fák ágai nem zenélnek, a forrás vize vidáman csobog ki a 
fényes alumíniumcső száján. Mindenki jóllakott és most egy kis szekszárdi 
vörösborral leöblítjük a zsíros ételt. Egyre magasabb a fal és hamarosan az 
utolsó sorba beépítjük a forrás tábláját, ami homokkőbe mélyített, vésett 
márványlap. Az anyagok lassan elfogynak és a forrás megújulva, büszkén 
terpeszkedik a kis patak mentén. A fugázást vizes ecsettel elsimítjuk és a 
falazat fölé termőföldet hordunk a leendő növények számára.
Elmossuk a szerszámokat, lemossuk lábbelinket, majd bepakolunk a ko
csiba. Szemünkkel még egyszer végigsimítjuk a forrást, amire büszkék 
vagyunk, és elindulunk Éger-völgybe.

SÉTA A PlPÁS-FORRÁSHOZ

A
 volt Petőc-aknától indulok a Pipás-forráshoz. Kellemesen süt a 

Nap, és csillogtatja a vastag hótakaró tetején a parányi hókris
tályokat. A turistajelzésekkel ékesített tölgyfa mellett haladok 

el, melynek tövénél a havat a vaddisznók teljesen eltúrták egy kis makk 
reményében. Az erdészeti út mély kátyúit vastag jég borítja, és felette a 
még vastagabb hólepel. Óvatosan lépkedek a bizonytalan terepen, min
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den lépést megfontolva, mert néha megreccsennek a befagyott légbubo
rékok. Az erdő olyan csendes, mintha minden élőlény elköltözött volna 
innen. Nézegetem a fákat, és ismét rácsodálkozok a gyertyánok kérgén 
húzódó, érdekes vonalmintákra. Különböző nagyságú és formájú nyo
mok keresztezik az utat szerteszéjjel. Senki ember fia nem járt erre hetek 
óta. Az öreg bükk tövében nagyobb kitaposott terület és mellette csontok 
maradványai. Egy róka fogyaszthatta el itt áldozatát, ami neki kellemes 
eleség lehetett. A csontmaradványokból és az idevezető nyomokból egy
értelmű, hogy egy nyúl volt az áldozat.
A szemlélődést befejezve tovább indulok, és a csizmám ismét porcukor
ként hempergeti a hókristályokat. A kiapadt források ismét megteltek 
vízzel, melyek folyásuk mentén megolvasztják a hótakarót. Előttem húsz 
méterre egy szarvasbika lép fel az útra, majd megáll. Én is azonnal moz
dulatlanná dermedek, és csak a szemem sarkából figyelem a pompás 
állatot. Agancsából ítélve ötödik évét tapossa az erdők rejtekében. Barna 
bőrét még barnább vizes foltok tarkítják alsó testén. Lassan áthalad az 
úton, és időnként az avart turkálja a hó alatt hosszú pofájával. Éppen in
dulni akarok, amikor további négy szarvasbika ugrik fel az útra egymás 
után. Szinte földbe gyökerezik a lábam a meglepetéstől és a csodálattól. 
Mindig erre vágyunk, hogy ilyen szép állatokat figyelhessünk meg kö
zelről. Mintha ott sem volnék, lassan lépkednek, mennek az idősebb 
bika nyomába fel a Jakab - hegy oldalában. Beérnek egy sűrűbb fiatal 
facsoportba, ahol csak agancsaikat igazgatva tudnak haladni. Én is foly
tatom utamat, és csizmám újabb nyomokat hagy hátra mögöttem a puha 
hóban. A csendet csúszkák éles hangja töri meg, melyek a környező fák 
oldalaira szálltak és ott hangoskodnak egy darabig. A piros sáv turista
jelzés virít, a fehér háttérben könnyű messziről észrevenni. Odébb már 
látom a forráshoz levezető út jelzéseit, melyen folytatom utamat. Balra 
fordulok és kis saroklépésekkel elindulok lefelé a hóval vastagon befújt 
úton. A völgybe piros körök jelzik a forráshoz vezető utat.
Egy őz pár ugrik fel előttem a fiatal fák sűrűjéből, és futásnak erednek. 
Ijedségüket hamar legyőzi kíváncsiságuk, mert megállnak, és felém bá
mulnak. Kölcsönösen méregetjük egymást, körülöttünk pihen a csend. 
Megunva a mustrát én indulok tovafolytatva utamat. ök is szökkennek 
néhányat és eltűnnek a havas fák között. A meredek partoldalból öles 
bükkfákat döntött ki a tavalyi szélvihar, gyökerekkel átszőtt hatalmas 
földlabdái függőlegesen merednek az ég felé. A gyökerek magukkal ra
gadták a behálózott kődarabokat, melyek most ott pihennek a gyökerek 
hálójában. Ahogy a forráshoz közeledek, egyre sűrűsödnek a vadak nyo
mai és látszanak a hó alól kikapart sások lerágott tövei. A kis ösvényen 
letérek jobbra és már néhány lépés után hallom a Pipás-forrás csörgede- 
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zését. Sötéten virít a forrás kőfala a fehér hóban, kifolyócsövén szüntele
nül ontja a friss vizet. Az ülepítőmedencébe, alulról és felülről folyik az 
összegyűjtött finom forrásvíz. A kifolyócső melletti üdezöld mohapár
nán jégcseppek csillognak a fényben. Balra lent a kőfalon vastag jégcsap 
látható, melynek belsejében tekeredve víz folydogál, maga előtt kerget
ve a levegőbuborékokat. A kőfalra elhalt páfrányok megbámult levelei 
lógnak, melyek így elhalva is csodálatosan szépek csipkés leveleikkel. A 
forrás vízhozama tizenöt liter percenként és plusz hét fokos. A hőmérő a 
hóba dugva nulla fokot mutat, a levegő mínusz három fok.
Iszok néhány kortyot a friss vízből és elindulok visszafele saját nyoma
imba lépkedve.

A Darázs-kút felújítása

B
arátainkkal indulunk hatan a Stiglicfogdosótól, hogy a Darázs

- kút teljes felújítását elkezdjük. Évekkel ezelőtt végeztünk állag
megóvást, mivel akkor többre anyagi lehetőségeink nem voltak.

Jó hangulatban haladunk lefelé, szerszámokkal felpakolva a széles dóze
rolt erdészeti úton, melynek szélén a zöldsávú turistajelzés ad útmuta
tást. Gyenge szél borzolja a fák leveleit, napsugár csillan a víztócsákon, 
szemünkbe vetítve a Nap üzenetét. Már egy ideje kereszteztük a kék 
sáv jelzésű turistautat, amikor a göcsörtös gyertyánon felfedezzük a 
régi forrásjelet, az „F" betűt. Balra letérünk és a bozóttal benőtt keskeny 
ösvényen elindulunk lefelé. Az avatott szemek már látják a kimagasodó 
kőépítményt, lejjebb egy kis teraszon a koros fák alatt. A mohával benőtt 
elkorhadt régi erdei bútorokra lepakolunk, majd körbenézzük a bozóttal 
körbenőtt forrást. Elmondom elképzelésemet a mai munkáról, és kiosz
tom mindenkinek a testre szabott feladatokat.
Ági, Magdi és Marcsi fát gyűjt a tűzrakáshoz, mivel csíp a hideg, Barna
bás és Imre egy ideiglenes tűzrakót alakít ki lejjebb egy egyenes terüle
ten, én a forrás mögötti bozótost vágom ki macsétával és kapával. Amire 
a füst illata megcsapja orromat, addigra én is elvégeztem a bozótirtást a 
forrás építménye mögött.
Ásó, csákány, lapát kerül a kezekbe és elkezdjük a forrás ülepítőme
dencéjének feltárását, a lányok a forráshoz vezető turistautat szélesítik 
és tisztítják. Agyagos, köves a talaj, lassan haladunk lefele a méterszer 
méteres gödörben. Szivárgó víz tör elő a talajból és kíváncsian lesi a 
munkálatokat. Magasodik a kiásott ragadós földhalom mellettünk, és 
ennek arányában egyre mélyebbre jutunk. Bemérem a kifolyócső mély
ségét és szólok, hogy óvatosan csákányozzunk, nehogy kárt tegyünk az 
építményben. A lapát sáros csövön csikordul meg ott, ahol vártuk. Ki
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tisztítjuk a cső környékét, hogy meglássuk a feltételezett ülepítőmeden
cét. Sajnos semmi medence, csak a cső alján van valami húszcentiméteres 
lelógó öt centi széles furcsa toldás. Kimászok a gödörből és elmondom 
elképzeléseimet a továbbiakról. Mivel a talajban szivárog a víz a cső 
mentén, ezért a forrásmező hátrébb lehet, vagy ülepítőmedencés fog
lalás van, vagy direkt egy vízfakadásba dugták a csövet.
A lányok a kövek átválogatása után, most a tűz körül serénykednek, és pihenés 
közben összeállítanak egy kis frissen sültet. Rövid kis pihenőt tartunk, eszünk 
az elkészített finomságokból és finom sört meg bort kortyolunk hozzá.
Megizzadt testünket az ebéd közben felvett kabátok sem melegítik át, 
ezért a melegséget újra a csákányozással és a lapátolással épük el. A cső 
mentén haladunk a partoldal felé az egyre mélyülő árokban. A csőre csá
kányozott talajt valamivel könnyebb a lapátra csalogatni így gyorsabb a 
haladás. Utunkat állja egy vastag csertölgy, ami évekkel ezelőtt dőlt itt 
keresztbe. Javaslom, hogy a cső irányának megfelelően a fa túloldalán 
készítsünk egy kutatóárkot, és ott megtaláljuk a csövet, vagy valami mást, 
írtjuk a bozótot, tisztítjuk a terepet a feltáró gödör számára. Csákányozás, 
lapátolás, kapálás, kínlódás. Furcsa, hogy ötven centit lemélyítve teljesen 
száraz a föld, víznek nyoma sincs. Tanakodunk, és úgy határozunk, hogy 
az igen vastag tölgyet a kis kézi fűrésszel és csákánnyal szétvágjuk. Imre 
hatalmas csapásokkal leveri a puha korhadt kérget, és Barnával nekiál- 
lunk az ék fűrészelésének. Olyan kemény a víztől átitatott fa, hogy majd
nem szikrázik a fűrész fogai alatt. Savanyú cserfaillatot füstöl orrunk alá, 
amiért rostjait szétforgácsoljuk. Felváltva fűrészelünk és csákányozunk és 
egyre mélyebbre haladunk a kemény fatörzsben. A fa nehezen adja meg 
magát, sok verejtéket csal testünkre, derekunk fáj a görnyedt testtartástól. 
Végre itt vannak az utolsó csapások, és a famatuzsálem feladja ellenünk a 
kilátástalan harcot. Reccsen egy nagyot, és a test kettéválik. Kis pihenés, 
folyadékpótlás majd gyerünk, folytassuk tovább a titok feltárását. Imre a 
régi padot használja emelőnek, hogy a rövidebb elvágott gyökeres tuskót 
kibillentsük utunkból. Segítek neki, és Barnabás köveket helyez a kimoz
dított teher alá. Lomhán átbillen a tuskó, és szabaddá válik a kutatási 
terület. Csákányozás, lapátolás folytatódik a bevált módszerrel, de már 
egy méter mélyen vagyunk. A napsugarak egyre laposabban pislognak 
felénk a fák ágai és törzseik közül. Csákányozás közben észre veszem, 
hogy előttem függőlegesen fehérebb mészkövek virítanak, mint amit 
eddig csákányoztunk. Kiugrók az árokból, és örömmel biztatom Imrét, 
hogy gyorsan dobja ki a földet, mert lehet, hogy elértük az ülepítőme
dence falazatát. Végre egyre kevesebb a föld és feltevésem beigazolódik. 
A fehér falazott mészkövek fölött öntöttbeton tetőt ások ki egy rövid 
szakaszon. Hát ezért volt itt olyan száraz a talaj, mivel éppen az ülepítő, 
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vagy foglaló medence betonteteje felett kutattunk. Örömujjongásunkra 
a lányok is odaszaladtak és nézegették a mély árok végén a fehér szik
lákat. Fáradtan, kissé megrogyva a feszített tempótól boldogan álltunk 
és örültünk. Mire a szerszámokat elmostuk és összepakoltuk, a Nap is 
vörösre váltotta színeit. Barátaim, látva mekkora fába vágtam fejszémet, 
megígérték, hogy holnap is idejönnek segíteni. Ágit rábeszélték, hogy a 
holnapra tervezett Herma-hegyi ebédmeghívást itt teljesítse számukra a 
mostoha körülmények ellenére. Nem volt egyszerű a rábeszélés, de az 
észérvek legyőzték a higiénés korlátokat. Fáradtan, sárosán de boldogan 
bandukolunk a depó felé, ahol a kocsikat hagytuk.
2003. október 12. vasárnap. Az autók egymás után átgördülnek az erdészet 
erős vassorompója alatt a stiglicfogdosónál. A sorompó bezárása után a 
depónál állunk meg, hogy a szerszámokat és egyéb eszközöket átpakoljuk 
Imre gépkocsijába. Mikor minden elrendeződik, csapatunk elindul lefelé a 
forráshoz a tegnapi útvonalon. Mivel most nincs nálunk a sok szerszám és 
egyéb cipelnivaló, van idő a nézelődésre. Látunk nagyra nőtt világító tölcsér
gombát, gyűrűs tuskógombát és sok eső koptatta formás mészkövet. Imre és 
Ági már a kipakolást végzi a kocsiból, mire odaérünk. Kézbe és vállra vesz- 
szük a terheket és elindulunk lefelé az enyhe lejtőn. A forrásnál tegnap óta 
semmi sem változott, minden ott van, ahol tegnap hagytuk.

A gyengébb nem nekiáll tüzet rakni, mi, fiúk a szerszámokat készítjük elő. A 
levegő friss, éppen az ilyen munkához való. Nincsenek szúnyogok és apró 
szemtelen bogarak, melyek bosszanthatnának bennünket. Csapatunk kiegé
szült ifjabb Kriston Barnabással, és hamarosan újabb segítség is érkezik. 
Nekiállunk az ülepítőmedence kiásásának, ami a falazatból látszik, és 
mutatja merre is kell folytatnunk az ásást. Imrével felváltva csákányozunk 
és lapátolunk. Barnabás Magdinak segít a turistaút jelzéseit kijelölni és 
lealapozni. Ági az ebédet készíti elő, ami vegyes pörkölt lesz krumplival. 
Marcsi és kis Barna a köveket pakolja odébb az útból. Az ülepítőmedence 
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beton tetejére omlasztjuk a köves földet, és onnan lapátoljuk tovább. Egy
re nagyobb terület szabadul fel, és már látjuk a teljes betonfedőt. 
Megérkezik Bayer Richárd két gyerekével, akik mindjárt beállnak 
dolgozni. A betontető záró malterozását Ricsi kivési csákánnyal és kő
műveskalapáccsal. A tetőbe elődeink füleket betonoztak, hogy ennek 
segítségével könnyebb legyen a mozgatás. Csákánnyal a lap alá nyúlok, 
a többiek a szerszámnyelekkel segítik a betontömb megemelését. Felbo
rítjuk az évtizedek óta itt pihenő fedelet és elénk tárul a foglaló és ülepí
tőmedence. Kristálytiszta víz csillog a nagyméretű medencében, amely
nek oldala malteros rögzítést és simítást kapott. A forrásvíz alulról tör 
felfelé a méterszer méteres szelvényből, aminek mélysége másfél méter. 
Két unka a perem alatt szunyókál, egy a vízbe pottyanhatott, és most ott 
úszkál. Kiveszem az ijedt kis teremtményt és a gyerekeknek megmutat
va új vizes, területre viszem őket. A kifolyócső alatt még bőven van tér az 
üledékeknek. A vödörre zsineget kötök és megpróbálom kimerni a vizet, 
de nem valami szapora ez a megoldás. Ricsi lehasal, és mindig megmerí
ti a vödröt én meg kihúzom és kiöntöm. Már jó pár vödörrel ürítettünk, 
amikor az iszapréteget elértük. Most Barnabás bemászik a medencébe 
és meregeti a vödörbe az iszapot a serpenyő segítségével. Imre emelgeti 
ki a sűrű anyagot, és a földrakásra borítja. Hat vödörrel vesznek ki, mire 
az alját elérik. A víz lassan kevergeti a zavaros vizet, így tudjuk hol a 
betörés a medencébe. Barnabásnak vízüveges betongolyókat nyújtok le, 
hogy a cső alatti üregeket és réseket eltömítse. Két vödör tömítőanyagot 
használunk fel, amikor Barnabás kimászik sajgó derékkal. Letisztítom a 
peremet, majd visszaengedjük a betonlapot eredeti helyére. A peremet 
betonnal körbekenjük, nehogy a szivárgó vizek belekerüljenek. A tájo
lóval bemérem a medence középpontját és megmérem a távolságot. A 
medence a kifolyócsőtől 356 fokra és 6 méter távolságra található a kis 
leszakadásnál. A gyerekek a régi kövekről a földet kapálják le, és kis se
gítséggel kilazítják azokat, majd megpucolják a régi kötőanyagtól.
Elkészült a finom ebéd, amit már nagyon vártunk. Ági kimeri a gőzölgő 
vegyes pörköltet, amihez finom friss kenyeret harapdálunk. Mindenki 
talál valami ülő alkalmatosságot, hogy ebédjét elfogyassza. Csend vesz 
körül bennünket, és a kékes füst kíváncsiskodik tányérunk fölött, majd 
könnyre fakaszt néhányunkat. A nagy bográcsból minden elfogyott, fe
szülő pocakokkal állunk fel alkalmi asztalunktól, megköszönve a finom 
ebédet. Kissé kedvetlenül állunk neki a gödrök betemetésének, aki tehet
te, könnyebb munkát keresett magának. Az iszapos föld ragad kapára, 
lapátra, gyakran kell tisztogatni őket, de temetjük a gödröket rendület
lenül. Húsz centi bedobált föld után csizmával járkálunk a tetején, hogy 
zömítsük a talajt. Magdiék a fiatalok segítségével felfestették a zöld kör
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jelzést egészen a zöld sávjelzésig. Az új szabvány szerint így kell jelölni 
a forráshoz vezető utakat. Elvégeztük a betervezett munkát, nekiálltunk 
elmosni a szerszámokat, eloltottuk a tüzet és felpakolva elindultunk fel 
az autóhoz. Imre már várt, kinyitotta a csomagteret és elkezdte a bepako- 
lást. Zörren a tolóajtó és felbúg a motor, füstöt lehelve arcunkba. Halad 
előttünk és egyre messzebb látjuk, majd eltűnik a kanyarban. Lassan ban
dukolunk felfelé, visszaidézzük a két nap eseményeit. Messze előttünk 
Imre autóját látjuk egy kis emelkedő előtt. Odaérve látjuk a nyomokból, 
hogy a csúszós vizes talajon elakadt. A gyerekeket félreállítva nekiállunk 
feltolni a kocsit. Gőzölnek a kerekek, és sárdarabokat köpnek felénk, de 
egy centit sem halad előre, ezért feladjuk a harcot. Mondjuk, menjen egé
szen vissza az egyenes szakaszig, és onnan fusson neki újból.
Felbőg a motor és csúszkálva, dobálózva a kövek között elér hozzánk, 
ahol besegítünk a tolásba, ami sikeresnek bizonyul. Felér a tetőre és 
egyenletesen halad tovább. A depónál mindenkinek megköszönöm a 
segítséget, kipakoljuk a szerszámokat és anyagokat, majd mindannyian 
elindulunk Pécs irányába.
2003. október. 13. Kocsival gurulok lefelé az erdészeti úton a forráshoz, így 
időt nyerek és a szerszámok egy részét, elviszem majd haza. Begurulok 
a zöld körrel jelzett kapun és a forrás fölött, megállók. A szépen felújított 

ösvényen hamar elérem a kis 
tisztást, ahol az elmúlt két nap 
sokat fáradoztunk. A forrás hal
kan csörgedezik, vízhozama 0,5 
liter percenként és 11C° fokos. 
Előveszem az eldugott szer
számokat és nekiállok az öreg 
kidőlt kőfal lebontásának. Csat
tog a csákány a köveken, és a fal 
lassan megadja magát, elválnak 
meglazított darabjai. A mögötte 
lévő földet ellapátolom az útból, 

hogy tovább bonthassak. A melegebb ruhadarabokat leveszem és a 8 fokos 
levegőn még így is kimelegszem. Kétórai munkával eljutottam egészen az 
alapig, amit szintén kibontok, mivel apró kövekkel oldották meg elődeink. A 
kiforgatott alap kövei helyén megjelenik a víz, és tócsák keletkeznek. A kido
bált kövekből szép kis halom keletkezett a forrás előterében. Az alap helyén 
összegyűlt víznek csákánnyal hasítok egy kis elfolyót a völgy felé. A völgy
be dobált korhadt vastag fákon ökörszem ugrándozik, felálló kis farkával 
egészen közel enged magához, hogy megfigyelhessem fényes tollait. A Nap 
magasan felettem jár, amikor befejezem a mára betervezett munkát.
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Kész az új alapnak való árok, elpakoltam az útban lévő köveket. A szer
számokat megtisztítom és elrejtem egy gyökerestől kifordult fa árkába. 
A gyenge lapátot és kapákat, melyeket kissé megviselt a munka, felve
szem a vállamra és elindulok fel a kocsihoz a szép, jelzett úton. A kocsira 
színes falevelek hullottak a várakozás közben.
Simán kiérek a sorompóig és elindulok Abaligeten keresztül az Ordas
tanyáig, hogy újabb szerszámokat hozzak a kőfal felépítéséhez.
2003. október. 14. Kocsival lejöttem a forrásig és várom az erdészettől 
érkező barátaimat. A szerszámokat éppen letámasztom a forrás megma
radt falazatának, amikor fentről füttyöket hallok. Jelzem én is, hogy itt 
vagyok és felsietek hozzájuk, hogy a forrásig vezető utat megtisztítsuk 
a fatuskóktól és méterfáktól. Dobáljuk a kisebb nagyobb rönköket és a 
terepjáró így egyre közelebb kerül a forráshoz. Jerszi Lajos motoros fű
résszel kivagdossa a fiatal hársakat az útból, így a kocsi teljesen a forrás 
falazatának tövéig eljuthat. Lepakoljuk a szerszámokat, majd a két zsák 
cementet és homokot, vízüveget. Megbeszéljük a feladatokat, és úgy ha
tározunk, hogy elmennek először fel az útra köveket gyűjteni az alapba, 
majd utána Sándor elmegy sóderért. Nagykalapácsot, feszitővasat, csá
kányt raknak a kocsira, és elindulnak felfelé. én a falazat hátsó felénél 
készítek egy medencét, ahol a pangó vizeket ejtem csapdába, így nem 
kerül a falazat szintjéig a víz. Az ásó most könnyedén hatol az agyagos 
földbe, és hamar leérek 60 centiméter mélyre. A kiásott árkot kikövezem 
ékeléssel, majd egy vízelvezető gégecsövet építek bele. A cső másik végét 
a forrás csorgójába vezetem és bebetonozom. A kiásott alapból kimerem 
az összegyűlt vizet, amit a kis árok nem tudott elvezetni. Nyöszörögve 
megérkezik a terepjáró és sok formás kő kerül le róla, amit egymás mellé 
helyezünk. Lajos és Mátyás marad velem, Sándor elindul sóderért.
Nekiállunk megreggelizni, de előtte barátaim megszagolják a finom 
kajszipálinkát, amit hoztam nekik. Fogynak a falatok és felkerülnek a 
kabátok hátunkra, mivel csíp a hideg. Elkezdjük a kövek válogatását 
és egyenként az alapba pakoljuk őket, réseket hagyva a kötőanyagnak. 
Szikrázóan süt a Nap, gyönyörű a táj, boldog a lelkünk ebben a szép 
környezetben. A terepjáró megérkezett, és nekiállunk a sódert lepakolni 
és elszállítani talicska segítségével. Sanyinak sietnie kell, mert ezzel a ko
csival viszik az ebédet a munkásoknak. Az utolsó szemek is lekerülnek, 
és mehet az autó tovább.
Mátyást megkérem, álljon neki a beton keverésének, mi Lajossal még 
rakosgatunk kisebb köveket a kívánkozó helyekre. A falazat mögötti 
medencére ketten emelünk rá egy lapos követ, amit apróbbakkal körbe
ágyazunk. A megkevert betonba gyorskötő folyadékot keverünk, mert 
esténként már fagyokat mondanak. Az alap kövei közti réseket kitöltjük 
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betonnal, majd bevibráljuk kőműveskanállal. Gyorsan fogy a beton, 
újabbakat kell keverni, de az alap is egyre szebben mutat. Egy szintező
léccel és vízmértékkel ellenőrizzük a szintet, majd elkezdjük a következő 
sor felrakását. A nagy szögletes kövek alá betont terítünk lapáttal, majd 
rátesszük a követ, és beszintezzük. A fal ívben fordul, ezt figyelembe 
véve építjük a falazatot. Két sort sikerült felfalazni, ennyire volt időnk, 
de kellőképpen el is fáradtunk mindannyian.
Mire elmostuk a szerszámokat és elpakoltuk, addigra a terepjáró is meg
érkezett barátaimért. ök beszálltak a terepjáróba, én pedig elindultam 
fel a városi kis autómhoz.
2003. október. 15. Barátaim megelőztek, mert már a köveket pakolják le a 
kocsiról fél kilenckor. Én, hogy ne érjek túl korán a forráshoz elmentem 
fényképezni a Remete-rétre. A városi erdészet szép padokat, asztalokat, 
szemeteseket helyezett ki és pótolt. A Lapison pótolták az ellopott térképet 
és új útjelző táblákat helyeztek ki az útelágazásnál. Felfele néhány virágot 
lefényképeztem és siettem a forráshoz. A kövek lepakolása után Sanyinak 
el kell menni sóderért és cementért, mert a falazás eszi az agyagot. Kever
jük a betont, rakosgatjuk a szép formás köveket egymás után. Szépen for
málódik az ív, magasodik a fal. A kis tisztásra besüt a Nap és megmelegíti 
kissé fagyos végtagjainkat. Mátyásmadár rikácsol hangosan jelezve, hogy 
valaki közelít feléje. Bozót zörög a forrás fölötti erdőben és előtűnik két 
gyalogos, akikben felismerjük Papp Kálmán erdészeti igazgatót és kollé
gáját. Üdvözöljük egymást és megmutatom az eddig elvégzett munkát és 
beszélek a még hátralévő munkálatokról. Úgy látom, tetszik nekik az eddi
gi munka, remélem a befejezése is tetszeni fog. Hívja őket a többi feladat, 
így elköszönünk és elindulnak a szép ösvényen fel a tetőre. Alig mentek 
el, már ismét valami csörög a bozótban. Közeledve felismerjük a terepjáró 
hátulját. Lerakjuk az anyagot, Sanyinak mondjuk, mikor jöjjön értünk, és 
már indul is tovább az erdészethez. A fák napfényben fürdőznek a vastag 
tölgyfa göcsörtös kérgétől markáns árnyékok nyújtózkodnak szerte szét. 
Nekiállunk az utolsó faragott díszítő sor felrakásának derék magasságban. 
Válogatjuk az évtizedekkel ezelőtt formásra faragott köveket és szépen 
egymás mellé illesztjük őket. Már nagyon fáradtak vagyunk, de erre a sorra 
különösen figyelni kell, mert ez adja meg a végleges formát. Néhány követ 
többször leveszünk, cserélgetünk, hogy a vízszint stimmeljen. Végre az 
utolsó is bekerül az első sorba és nekiállhatunk a szerszámok elmosásának. 
A megbeszélt időben megérkezik az autó az erdészettől, amire felpakoljuk 
a szerszámokat. Megköszönöm barátaimnak a segítséget, kezet rázunk, 
majd ők elindulnak Arpádtetőre. Lassan lépkedek felfelé a domboldalon és 
a kocsiba ülve, fellélegzek. A köveket és gödröket kerülgetve az erdészeti 
úton lassan haladok a Stiglic-fogdosó sorompója felé.
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2003. október. 16. Szarvastehenek sétálnak távol az úton keresztül, majd 
eltűnnek az erdő sűrűjében. Az út szélén fehér dér csipkedi a fűszálakat, 
megtelepedik a gombák kalapjain. A szokott helyemen megállók és le
sétálok a forráshoz. Szerencsére a fal nem mozdult el és kellően szilárd 
ahhoz, hogy folytassam a falazást. A rejtekhelyről előveszem a szerszá
mokat és nekiállok betont keverni. Mivel nincs talicska, így egy egyenes 
terepen a földön keverem a betont. A hátsó sor köveit kell befalaznom 
egymáshoz illesztve. Három keveréssel eljutok az utolsó kődarabig, amit 
be kell raknom a sorba. Szép formás fal kerekedett! - nekem tetszik, és 
illeszkedik a forrás jobb oldali falazásához. Az új fal nagyobb kövekből 
van felépítve, azért ez meg fog látszani rajta. A régi falazat fugáit kitisztí
tom ott, ahol kilazultak, majd friss anyaggal kitöltőm újból.
Elmosom a szerszámaimat, majd elindulok az autóhoz, hogy időben 
hazaérjek egy megbeszélésre.
2003. október. 17. A fugákat kentem ki kötőanyaggal és a felső sor köveit 
kifugáztam.
2003. október. 18. Plaszauer Pista barátommal (Oszival) haladunk befelé 
az erdészeti úton. Őszi nézegeti a bokrok alját, gombára állította be fi
gyelmét. Őzlábgombát, vagy tuskógombát szeretne szedni. Ez az év nem 
kedvezett a gombát szerető embereknek, mivel nagy volt a szárazság. 
Megnyugtatom, hogy gyűrűs tuskógombát biztosan fogunk találni, mi
vel a múlt napon szedtem erre sokat.
A forráshoz érve meglepődik a hatalmas változáson, amit az elmúlt egy 
héten végeztünk barátainkkal. Elmondom, mit szeretnék ma elvégezni 
és nekiállunk a munkának. Őszi csákányozza a fal előtti letaposott földet 
és a fal mögé dobálja, majd a forrás mögötti terepet egy kicsit elegyenge
ti. Én a falazat köveinek kiálló részeit levésem, és a fugázáshoz keverek 
anyagot. Kellemes az idő, de azért arcunkat pirosra színezi idővel. Tűn
nek el az egyenetlenségek a függőleges falról és egyre szebb képét mu
tatja. Őszi befejezi a terep szintezését és nekiáll a megbeszélt helyen egy 
kis tűzrakó kialakításának a régi kövekből. Szalad az idő, de a munka 
is szépen halad. Nekiállunk a völgy elején lévő nagy korhadt farönkök 
lejjebb dobálásának, mivel ezek csúfítják a forrás környékét. Csúsznak a 
vastag korhadt darabok, de mindegyiket sikerül lejjebb taszítani. Később 
belepi őket a moha és szép zöld színükkel érdekes színfoltjai lesznek a 
völgynek. Az alsó partoldal kőfalát is megszabadítom az omladozó da
raboktól, és újakat építek helyükre. Éppen elegendő az anyag a munkák 
elvégzéséhez, csak egy vödör cement és homok maradt, amit jól becso
magolva eldugunk az esetleges utójavításokhoz. Készítek felvételeket az 
elkészült munkáról és elmossuk a szerszámokat, melyeket most ki kell 
vinnünk a depóhoz. Hétfőn még visszajövök, hogy a fugázás fölösleges 
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malterdarabjait levakarásszam. A vállakon csörömpölő szerszámokkal 
megyünk felfelé a szépen kitisztított és az elmúlt napokban kijárt turis
taösvényen. Őszi szüntelenül a gombákat lesi, de egyenőre csak öreg 
nyálkás példányokat talál.
Az út felénél mondom, nézzen be a töbör oldalába, mert ott nedvesebb a 
talaj és öreg tüskök is lehetnek. Leteszi a szerszámokat és elindul befelé. 
Alig éri el a töbör peremét, üdvrivalgásban tör ki. - Gyere be, dobáld le 
a szerszámokat! Elfogadom felszólítását és elindulok a hang irányába, 
ahol meglátom barátomat amint a rengeteg gombát mutogatja ujjával. 
Lemászok és megkérem, kicsit várjon a szedéssel, mert szeretnék néhány 
felvételt készíteni a szép gombákról. Segítek neki a gyűjtésben és némi 
rábeszéléssel magamnak is szedek a gombás szatyromba. Leszüreteljük a 
javát, és boldogan megyünk szerszámainkkal és a gombákkal a kocsi felé. 
2003. október. 20. Tegnap (vasárnap) nyílt túrát vezettem a Keleti Mecsek
ben, ezért tudom csak most folytatni a munkát. A falazat fugázása a gyor
sító hatására keményre kötött, elég levakarnom a felesleget a fugákról és 
a kövekről. Lassan azért minden felesleges darab lekerül a falról. A fala
zat jobb oldalára a hagyományoknak megfelelően felvésem az É-i irányt 
jelző nyilat és befestem a hornyot zöldre, így jobban látszik. Ezzel a kis 
utómunkával befejeztük a Darázs-kút teljes felújítását, amit a Mecseki Er
dészeti Rt. finanszírozott. Köszönöm mindenkinek a munkáját, és mind
azoknak, akik támogatták ennek a szép forrásnak a teljes felújítását.

Új kereszt a Lapison

E
vekkel ezelőtt ledőlt a 75 éve állított fakereszt a Lapison. Mivel 

a kereszt erdészeti, várostörténeti, valamint tájékozódási pont is 
egyben, ezért úgy döntöttünk, újat állítunk helyébe. Az eredeti 
keresztet Rábay Gyula erdőmester állíttatta 1928-ban, aki sokat tett a 

Mecsek hegység úthálózatának kiépítésében, korszerűsítésében, aktív 
tagja volt a Mecsek Egyesületnek. A Mecsek Egyesület Munka Osztálya 
felkereste a Mecseki Erdészeti Rt. Árpádtetői Erdészet igazgatóját, Papp 
Kálmánt, hogy faanyaggal segítse tervünk megvalósítását. A tervet tett 
követte, mert kérésemre a két hatalmas fagerenda megérkezett a Cisz
terci Rend Nagy Lajos Gimnázium udvarára. Tíz diák segíti a két súlyos 
fagerendát testnevelésórán leemelni a teherautó platójáról. A súlyos 
terheket az erre előkészített két erős fa bakra helyezzük, ahol a fa meg
munkálása elvégezhető. Az öreg ezüstfenyő illatához, ami alatt a két bak 
van, most egy kis tölgy illata is vegyül. Az első feladat a gerendák át- 
kenése lenolajjal, hogy az időjárás viszontagságainak jobban ellenálljon. 
Ezt mindjárt el is végeztem munkaidő után.
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Másodszor állok neki a fagerendák átkenésének és nézegetem a 
25x15 centiméteres szelvényű koros fa szép erezetét. Még másod
szorra is jól beissza a növényi eredetű favédőt és ezzel a további 
repedéseket is mérsékeli a gerendán. Az iskola udvarán nem feltű
nő a gerendákon végzett munka, mivel a sportcsarnok építéséhez is 
sok faanyagot halmoztak fel az udvaron. A kereszt szerkesztéséhez 
már van rutinom, mivel az elmúlt évben kettőt is készítettem. A 
derékszög, a vonalzó és az ácsceruza fontos kellékei ennek a mun
kának. A jó minőségben vágott fán könnyű a szerkesztés és hamar 
eljutok a kijelölt részek kivágásához. A kivágást Borbély-Bartis Já
nos végzi el nekem, aki erdélyi és itt a kollégiumban nevelőtanár. 
O a MEIO vezetője.

Felharsan a motorfűrész, és hangja végigrohan a Széchenyi téren. Az éles 
acélfogak könnyedén harapják a keményfát a kijelölt vonalak mentén. 
Faforgácsok szóródnak szét, beterítve a zöld füvet, és a kis fenyőfát. A csa- 
polási részt fejszével kiüti, majd favésővel letisztázom utána. Beemeljük a 
keresztgerendát és látjuk, hogy teljesen pontos, nem kell semmit korrigál
ni rajta. A csapolást átfúrom és ragasztóval, állványcsavarokkal megerősí
tem, hogy hosszú ideig biztonságosan álljon a helyén. Az összecsapolással 
mindenki számára látható, hogy mi is készül itt az udvar rejtekében. 
Az összecsapolt és csavarozott keresztet szalagcsiszolóval lesimítom és 
nekiállok sadolinnal átfesteni. Néhány nap elteltével minden oldalt lefes
tettem és már teljesen megszáradt. A két bak nagyban segíti munkámat, 
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mert egyedül is át tudom forgatni a több mázsás keresztet. Korán reggel 
jöttem be dolgozni, hogy ne a tűző napon keljen a keresztre a betűket és 
a számokat felvésni. Sablont készítettem a betűkből és számokból, majd 
átrajzoltam a fára. Favésővel két óra alatt kivéstem mindent és ragasztóval 
kitöltöttem a mélyített részt. Ezzel a módszerrel tovább tartanak a betűk, 
szépek a kontúrjai, és kevésbé érzékeny az időjárásra. Egyre többen ér
deklődtek, hogy hova készül ez a szép kereszt, és miért az 1928-as évszám 
van rávésve. Néhány nap múlva, amikor a kis saválló emléktáblát felsze
reltem, már mindenki minden kérdésére választ kapott.
A szerkesztő megjegyzi, hogy az eredeti kereszt a jelenlegi kereszttől 
nyugatabbra, a Remeterétre vezető út felépítése előtt a jelenlegi műút 
középpontjának megfelelő helyén állt. Az út építése előtt dr. Tóth Aladár 
helyeztette át a jelenlegi helyre.

A táblán a következő szöveg olvasható:

Az eredeti keresztet Rábay Gyula erdőmester állíttatta 1928-ban.
Az új keresztet elődeink emlékére a Mecseki Erdészeti Rt. Árpádtetői 
Erdészete, a Mecsek Egyesület, és a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gim
názium állította 2003-ban.

Cserkész fiatalokkal jöttünk fel tanítás után a suli mikrobuszával a 
Lapisra, hogy a kereszt helyét kiássuk. Az eredeti kereszt alsó toldott 
szára még a földben van, annak a helyére szeretnénk az újat felállítani. 
Kis földkúp veszi körül az idők ráncolta gerendát. Nekiállunk a föld
kúp eltávolításának, de meglepődünk keménységén. A kapa és az ásó 
semmit sem hatol a kemény talajba, ezért a csákánnyal próbálkozunk. A 
hegyes szerszámot nagy erővel csapom a kereszt tövébe és csak tenyér
nyi gyepes részt tudok kifordítani. Újabb csapások a szerszámmal és a 
kemény föld engedni kényszerül. A földbe mélyített gerendát kövekkel 
dúsított földbe ágyazták hetvenöt éve. Csákányozunk felváltva, és ka
pával húzzuk el a meglazított talajt. Lassan elérjük a vízszintes részt és 
a gerenda meglévő részét kimozgatjuk. Négyen belekapaszkodunk, és 
függőlegesen felfele kiemeljük a mélyből. Az idő és a sok rovar ráncossá, 
barázdálttá, és lyukacsossá tette az idők folyamán. A kiemelt gerendát 
hátrébb, a fák alá helyezzük.
Kijelöljük a kereszt középpontját és elkezdjük a gödör mélyítését. Csak 
csákánnyal és lapáttal tudunk dolgozni a sok kő miatt. Megmutatom a 
fiataloknak a zájberolást, amit a bányászok végeztek ilyen munkánál. A 
lényege az, hogy a kitermelt köves földet kapával a lapátra kell húzni, 
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majd a megfelelő helyre dobni a lapát tartalmát. A farontó hangyák még 
itt negyven centi mélyen is a volt fészküket védik, de sajnos nekünk itt 
kell tovább mélyítenünk a gödröt. Egy órája küzdünk a kemény, köves 
talajjal és a nagy hőséggel, amikor elérjük a talpon lévő szilárd kőzetet, 
az összefüggő mészkőtömböt. Most értjük meg, hogy miért volt felpú
pozva a kereszt töve kövekkel. A hatvan centis gödör nem adott volna 
stabil tartást a magas keresztnek. Belátom, hogy a mi munkánk sem 
lehet eredményes ezekkel a szerszámokkal, ezért kitisztítjuk a gödröt a 
talpig és összepakoljuk dolgainkat. Szomorúak vagyunk, hogy a kitűzött 
célt nem tudtuk megvalósítani, de nem rajtunk múlott. A szerszámokat 
letisztítjuk és bepakolva a mikrobuszba, elindulunk vissza az iskolába.
A napokban végre eleredt a várva várt eső és felélénkítette a szenvedő 
élővilágot. Nem bántam, hogy a munkálatok folytatása kissé eltolódik. 
2003. május 23-án a gimnázium udvarán az építőmunkások segítségével 
felrakjuk a keresztet a platós teherautóra a kitámasztó gerendákkal és 
a betonvasakkal. Kis városi autómba már betettem az aggregátort és a 
réselőgépet a kéziszerszámokkal együtt. Lassan haladunk a kanyargós 
úton, vigyázva a súlyos teher, és a gépkocsi épségére. Az utolsó jobbos 
kanyar után már látjuk az erdészet dolgozóit, akik a gödör körül serény
kednek. Üdvözöljük egymást, majd elmondom elképzelésemet a kereszt 
felállításával kapcsolatban.
A kocsiról heten vesszük le a súlyos keresztet a gödör szélére. Kiveszem 
a gépeket a kocsiból, mert a gödröt még húsz centimétert mélyíteni kell. 
Felhívom barátaim figyelmét, hogy az árok közelében védett virágok 
vannak, óvjuk őket a kitaposástól. Egy rántással beindítom a zajos áram
fejlesztőt és a réselő kapcsolóját megnyomva újabb zajkeltő gépet indí
tok. Az árokban csörögve, zörögve üti az évmilliós követ a réselőnyárs. 
A szürke mészkő egy darabig tartja magát, majd meghasad a túlerő 
hatására. Sorban egymás után vésem le a padosán képződött lapokat. 
Barátaim minden réteg után kidobálják a köveket. Fél óra alatt huszonöt 
centiméterrel jutottunk mélyebbre, ami már elég a kereszt biztonságos 
megtartásához, pláne vasbetonba ágyazva. Földnedves betont terítünk 
a kövezetre, majd nem kis erőlködéssel felállítjuk a keresztet. Négyen 
tartják, ketten a kitámasztó gerendákat rögzítjük. Időnként kissé meg
billen a kereszt, amit azonnal korrigálni kell valakinek. Barátaim ereje 
egyre fogy, arcukon verejték gyöngyözik, ezért igyekszünk minél előbb 
elvégezni a kitámasztást. Senki sem érzi magát biztonságban a feje fölé 
magasodó súly láttán. Végre a kereszt stabilizálódik, így további két 
ember hordja a betont a gödörbe. Talicskával és lapáttal hordjuk és ki
termelt köveket dobálunk mellé. Végre a kereszt áll magától, igaz kicsit 
még ferdén de el tudom végezni a beton vasalását. Hálósan vasakat ütök 
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a földbe, majd vékonyabbakkal összekötöm őket. Ennek az a feladata, 
hogy a betontömböt egészben tartsa, és kösse a talajhoz.
Közben megérkezik Baronek Jenő, a Mecsek Egyesület ügyvezető elnö
ke, aki mobiltelefonon értesíti a sajtót az új lapisi kereszt felállításáról. 
Fényképeket készítek a szorgos dolgozókról és a keresztről így kissé még fer
dén. Újabb talicska beton, locsolás és a keresztet függőbe állítjuk. Körülötte 
jól ledöngöljük, és kövekkel dúsítjuk. A vízszintes síkot elérve egy kicsit fel
púpozzuk a betont, a kereszt tövénél. Most először állunk meg pihenni, kicsit 
beszélgetni, felidézni az elmúlt évek közös munkáinak élményeit.
Tíz óra már elmúlt, amikor az erdészet vezetői, Papp Kálmán igazgató és 
Mohácsi Attila erdészeti műszaki vezető elmondják dolgozóiknak a még 
rájuk váró feladatokat az erdőben. Baronek Jenőnek is mennie kell, várja 
őt a sok megoldásra váró feladat.
Felvesszük a szerszámokat és rövid idő alatt szépen parkosítjuk a meg
bolygatott területet. Ismét egy szép kereszt áll a Lapison, felidézve a 
múlt emlékeit, elődeink szorgos munkáját.
Gondolatban jó habos sört iszunk kiszáradt torkunkat öblögetve, és né
zegetjük a fejünk fölé magasodó új alkotást. Nehéz a búcsú barátaimtól, 
akikkel már oly sokszor dolgoztam együtt a turistalétesítmények építé
sénél, erdei turista utak karbantartásánál.
A lapisi kereszt felújításában segítettek: Ásványi Sándor, Borbély-Bartis Já
nos, Baumann József, Fodor Balázs, Jerszi Lajos, Szám Béla, Straus Mátyás, 
Papp Kálmán, Mohácsi Attila, Ritter Vilmos, Tarjányi József, Csák Máté.

Barlangtúra

S
zép nyári reggelen indulunk kis csapatunkkal felfelé a Szuadó ge

rincen. Tűz a Nap, alig várjuk, hogy árnyékosabb területre érjünk. 
A munkaosztály lelkes tagjai lépegetnek egyre feljebb a kövekkel 
tarkított úton. Barlangtúrára vagyunk hivatalosak a Trió-barlangba a 

Szuadó-völgybe.
Félóra gyaloglás után balra lekanyarodunk és egy meredek erdészeti 
úton a völgy fele haladunk, ahol a barlangászok fából és sátrakból épített 
táborhelye található. Már halljuk a hangokat, és hamarosan meglátjuk 
a tarka sátrakat a körülöttük serénykedő barlangászokkal. Üdvözöljük 
egymást, és mindjárt meghívnak bennünket egy kis teára meg lekvá
ros kenyérre, amit örömmel elfogadunk. Sok ismerős arcot fedezek fel 
közöttük, mivel a tavalyi táborozásuk alkalmával együtt újítottuk fel a 
Bagoly-forrást. Gyerekek mászógéppel igyekeznek feljutni a magas fák 
koronái közé, ezzel is gyakorolva a mászási technikát. Az első műszak 
elindul, hogy folytassák a végpontokon a munkát, és üzembe helyezzék 
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az aggregátort és kompresszort. A rövid ismertető után megkapjuk fel
szereléseinket, a szép új piros színű barlangászruhát a Mecsek Egyesület 
emblémájával, a fejvédőt a lámpával, valamint a gumicsizmát. Ügyesen 
magunkra vesszük a számunkra kissé merev öltözéket és Jó szerencsét! 
köszönve, elbúcsúzunk a táborban maradóktól. Kitaposott ösvényen 
indulunk a barlangok felé. A csoport a felső, Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatósága által kijelölt úton halad. Én letérek a patak mellé, és a men
tén megyek lefelé, hogy a védett évelő holdviolákat lefényképezzem.

A trió barlang bejáratánál találkozók ismét a csoporttal, ahol a barlangba 
jutás sorrendjét beszélik meg. Tarnai Tamás a barlangtúra vezetője ha
lad elöl és minden harmadik barlangi túrázót egy tapasztalt barlangász 
követ. Elindulunk egyenként le a bejárati aknához, amit a sok ezer éves 
erózió szép simára koptatott.
Alig telik el néhány perc és ketten kifele jönnek az üregből. Éva és Zsolt 
úgy döntenek, hogy nem vállalják a továbbhaladást. Megrémültek, amikor 
meglátták a belső szűk járatot, és azt, ahogyan Tamás „áthernyózza" 
magát a szűk résen. Mi tovább haladunk és magunk is megtapasztaljuk 
a szűk járatban való csúszás-mászás fortélyait. Végre kitágulnak a terek, 
és állva lehet haladni a szép cseppkövek között. Már túljutottunk a 
csúszdán, gerinctörőn, ablakon, liftaknán és a könyvtáron, majd az egyes 
aknán és elérjük a csodálatos kettes aknát. A mészkőfalon leheletvékony 
fekete agyagos lemez-csíkok látszanak, melyek mangántartalmuk miatt 
szép feketék. Nagyon ritka geológiai képződmény, ezért vigyáznak 
rá a barlangászok és természetesen mi is. Előkerül a fényképezőgép 
és a karbidlámpa megvilágítása mellé a vaku is, villan nagyokat. A 
lámpák fényénél csodálatos színes cseppkövek csillannak meg előttünk, 
mintha hatalmas könyvek lapjai lennének. A barlang talapzatán búbos 
kemencére emlékeztető cseppkő-képződmény és felette hatalmas zászlós 
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cseppkövek. Alig tudom elhinni, hogy egy ilyen barlangban ekkora 
cseppkövek találhatók. Ismét a fényképező villan és egy pillanatra 
mindenki megvakul a nagy fénytől. A búbos kemence mögött felfedezek 
egy ökölnyi strucctojás formájú cseppkövet, ami meglapul a háttérben. 
Tovább haladtunk és elhagytuk a Nyálas centi párkányt a Hisztis király
né erkélyét, átmentünk a Hídon és bejutottunk a Nagyköves terembe. 
Sok a terem és a folyosó, mégsem hasonlít egyik a másikra, mindenhol 
van valami új és csodálatos látnivaló. Elértük a Végponti elágazást, ahol 
pihenünk egy keveset. Tamás eddig tervezte a mai túrát, de ha valakinek 
van kedve, az tovább mehet a vizes ágba, melynek a végén egy nagy 
terem található. Mindenki menni akar, csak egy tíz év körüli kislány van 
velünk, akivel Tamás itt marad és megvár bennünket. Egy nagyon szűk 
járatban haladunk lefelé fejjel előre. A fejemet sem tudom igazán felemel
ni, csak az előttem mászó barátom csizmatalpát látom időnként. Fogy a 
levegőm és az uránbányában eltöltött idők jutnak eszembe, amikor szel
lőztetés nélküli vágatokban jártam. Akkor is folyt rólam a verejték.
És a fejlámpámat kikapcsolva tényleg az orromig sem láttam el. Most 
a karbidlámpa jellegzetes illata keveredik az izzadságszagokkal. Alig 

várom, hogy legalább felül
hessek egy keveset és kifújjam 
magamat. Elölről visszhangzó 
szavakat hallok, ami azt je
lenti, hogy hamarosan a te
remhez érek. Még két tolás a 
csizmával az oldalfalon és én is 
megérkeztem a terembe. Nagy, 
üres terem, sehol egy cseppkő, 
mégis olyan szép. Leheveredek 
a sáros hordalékos földre, és 
nagyokat szívok a frissebb le

vegőből. Barlangász vezetőnk figyelmeztet bennünket, hogy maradjunk 
egyhelyben, mert a talajelemzéshez a mintákat még nem vették le.
Egy kis béka kuporog a kőfal mellett kissé kifakult színben, ami azt je
lenti, hogy elég régóta a barlangban lehet. Véletlenül kerülhetett ilyen 
mélyre, mert nem ez az élettere. A következő műszak hoz le egy kis szál
lítódobozt és kiviszi a napra saját életterébe. Indulás visszafelé ugyan
olyan sorrendben, csak most felfele csúszva.
Ez talán még nehezebbnek tűnik, mert sokszor alig tudom előrébb tuszkol
ni magamat. Minden csúszós, nehéz fogásokat találni. Ismét fogy a levegő, 
a fáradság jele kezd eluralkodni rajtam. Csúszik a csizmám, nem találok 
fogást kezeimmel a sima kőzeten. Fejemet feltámasztom és gondolkodok. 
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Kellemetlen lenne, ha úgy kellene kirángatni szorult helyzetemből. Bekat
tan még egy variáció, ha hanyatt tudok fordulni, akkor a főtében, (meny- 
nyezetben) talán megfelelő kapaszkodót találhatok. Kis mozdulatokkal 
sikerül hanyatt fordulnom és kezemmel fogásokat keresek. Végre akad 
egy kiálló kő, melynek segítségével előrébb vonszolom magamat. Szeren
csére odébb még egy, és itt van egy másik is. Túljutottam a nehéz szak
aszon és innen már könnyebben értem a Végponti elágazáshoz. Tizenöt 
vagy húsz méter volt ez a szűk szakasz, de nekem egy örökkévalóságnak 
tűnt a kijutás. Tamásék már néhányan várakoztak és utánam is jöttek még 
ketten. Ismét együtt volt a teljes csapat és négyen úgy döntöttek, elmennek 
az Ékszerdobozt is megnézni az agyagos ág végénél.
Négyen indulunk kifelé az ismert útvonalon, most én megyek elől, és a leve
gőcsövet használom útjelzőnek. Egy darabig simán megy ez a technika, csak 
egyszer egy szűk hasadékhoz érek. Kizártnak tartom, hogy ezen a szaka
szon én átpréseltem volna magamat lefelé jövet. Nézegetek körbe, de sehol 
nem látok másik járatot. Már fordulok hátra hogy megkérdezzem, hogy is 
jöhettünk át ezen a szűk résen, amikor a fejem felett meglátom a tátongó ü- 
reget. Belebújok és így már mindjárt világos, hogy nem csoda történt, csak 
a vezetéket célszerűbb volt a szűk nyíláson átvezetni. Most jön az utolsó 
rázósabb szakasz kifelé, a szűk folyosó, a gerinctörő és társaik. Megint fel
felé csúszok, mászok, térdepelek, és egyre kijjebb kerülök. Már érzem a friss 
erdei levegőt, és végre megpillantom a járatba beszűrődő természetes fényt. 
Nagyobb lendületet veszek és némi araszolás után kint vagyok a bejárati ak
nában. Ismerősök üdvözölnek és örülünk a viszontlátásnak. Szép új, pirosas 
ruhámon vastagon sárréteg csillog a napsütésben, kesztyűm csurom víz és 
sár keveréke. Társaink is kiérnek a barlangból, így mindannyian elindulunk 
vissza a táborba. Élményekkel gazdagodva érkezünk vissza és mesélünk a 
történtekről fent maradt társainknak. A patakban lesikáljuk ruháinkat és vé
dőeszközeinket, hogy az újabb bevetésre készen álljanak. Tarnai Tamásnak 
és társaiknak megköszönjük hogy vigyáztak ránk és, hogy egy felejthetetlen 
élménnyel gazdagítottak bennünket.
Elbúcsúzunk barlangász barátainktól és jó szerencsét kívánva elindu
lunk Éger-völgy felé, hogy az ott lévő forrásokat megtisztítsuk.

CSOKONAY SÁNDOR EMLÉKTÚRA

A
 tömött autóbusz billegve kanyarog végig az Egregyi-völgyön, 

majd megáll a máré-vári elágazásnál. 28-an szállunk le a busz
ról és egy fő már vár is ránk, egy kicsit feljebb. Közelebb érve 

felismertük Dománszky Zoltán barátunkat. Megemlékezünk Csokonay 
Sanyi bácsiról, ismertetem a túraprogramot és a tájvédelmi területen való
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Csurgó

gyaloglás szabályait. Az ismertetés után elindulunk be a Vár-völgybe. A 
Textiles-forrásnál elindulunk felfelé a hegyoldalba a piros sávval jelzett 
turistaúton. Az oldalvölgyeket kerülgetve, hol friss hóban, hol tavaszi 
virágok közt haladunk. A Nap kellemesen süt, de a szél pirosra csípi 
arcunkat. A szemben lévő domboldalon feltűnnek a vár magas meredek 
falai, melyek világítanak a napsütésben. A vár előtti nagy kanyarban, 
frissen festett turistajeleket veszünk észre, ahol elmondom ezeknek a 
jeleknek a fontosságát, és megemlítem a két legaktívabb útfestőt, Király 
Lászlót és Strasser Pétert.
A vár előtti tisztáson állunk meg, ahol a történelem eseményeit ismertet
jük néhányan, majd a népmondák világából is ismertetek kettőt. Sajnos 
a környék elhanyagolt, szemetes. A padokat, asztalokat és információs 
táblákat kikezdte az idő, és a rongáló emberek csoportjai. Indulunk to
vább és gyönyörködünk a szép domborzati formációkban, miközben sű
rűn a lábunk alá nézünk. A Gergely-Eva-forrást kitisztítjuk, megmérjük 
a víz hőmérsékletét és haladunk tovább a keskeny ösvényen. A Cigány
horhos oldalán kidőlt fák állják utunkat, ezért kis segítséggel mindenkit 
lesegítünk a völgy aljára, majd fel az útra. A meredek oldalba vájt út jobb 
oldalában csodálatos vulkáni képződés figyelhető meg. Focilabda nagy
ságú lávagolyók sorakoznak egymás mellett, melyek a tenger vizében 
szilárdultak meg. Szerkezete puha, levelesen elbontható, durva, nagy 
szemű kristályokból épül fel.
Az Iharos-kút vize a lépcsők mellett tör elő, mert a belső ülepítő meden
céje eltömődött. A környezete sajnos elhanyagolt, lepusztult. Néhányat
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lépve kiérünk az aszfaltozott erdészeti útra, és azon haladva olvasgatjuk 
a szép geológiai tanösvény tábláit, nézegetjük a mély völgyeket, melyek 
lenyúlnak az útig. A Lobogós-kút és a Mária-kút közel van egymáshoz, 
ezért mindkettőt megnézzük, és kisebb javításokat végzünk rajtuk. Tízen 
elbúcsúznak tőlünk, mert nekik a késő délutáni hazaérkezés nem volt 
megfelelő különböző elfoglaltság miatt. Göbölös István vállalta a csoport 
rövidített úton való túravezetését.
A Pásztor-forrás és a Boszorkány-kút egy szép tisztás szélén fakad, ahol 
egy újonnan épült esőbeálló, és egy vadászház is látható. Sajnos a tűzra- 
kó és környéke nagyon szemetes, ezért a hátizsákból előkerül a nagy sze
meteszsák, amibe szedegetni kezdjük a különféle civilizációs szemetet. 
A százliteres zsák megtelik öt perc alatt és a környék sokkal barátságo
sabbá válik. A zsákot bekötözzük, és a szeméttárolóhoz rögzítjük, hogy 
az álatok kevésbé férjenek hozzá. A tűzrakókat is ki kellene tisztítani a 
sok elégetett fától és az alá temetett szennyeződéstől. Az esőbeállóban 
mindenki nekiállt a megérdemelt ebéd elfogyasztásának. Került a kép
zeletbeli asztalra a batyuból bor, sör, pálinka mértékkel. Evés után egy 
kis szusszanás, majd elindulunk fel az emelkedőn, és kissé kiizzadva 
megállunk a betonúton, hogy a többieket is megvárjuk. Körben a sarjadó 
tavaszi virágok bimbói kandikálnak felénk, a kankalin harsány színével 
hívja fel magára a figyelmet. Óvatosan lépkedünk lefelé a kék sávjelzésű 
turistaúton, mert a hófoltok és a sár csúszóssá teszi a talajt. A Hidasi
völgy elején szomorú látvány fogad. A Tájvédelmi Körzet tábláját kitép
ték a földből, és a meredek árokba dobták. Lemásztunk érte és óvatosan 
kiemeltük a szűk, és csúszós helyről. A tábla egyik rögzítő csavarja ki
szakadt, amit faszeggel pótoltunk ideiglenesen, majd a gerendát eredeti 
helyére visszatettük, és jól körbedöngöltük. A völgyben haladva sorban 
felkerestük a forrásokat, és vízhőmérsékleteket mértünk, megtisztogat
tuk a behullott levelektől a medencéket.
A Csurgónál a fagyott jégcsapok még mindig megvannak derék 
vastagságban, és kékeszöldes színben játszanak. Elszomorító a sok 
szemét, ami ezt a csodálatos képződményt meggyalázza. Újabb zsák 
kerül elő a hátizsákból és a sok segítő kéz ismét hamar megtölti 
mindenféle szeméttel. A zsákot összekötjük és az esőbeálló romos teteje 
alá kötözzük. Elvinni nem tudjuk, mert Zobákpusztán nem tudunk 
szemetes konténert, ahova tehetnénk. A Csurgó márványtáblájáról 
levakarjuk a kicsapódott mészkövet, és elindulunk visszafelé a sárga 
pluszjelzéshez. A rét végében évek óta rengeteg szemét hever, ami egy 
cserkésztábor után maradt itt. Már többször jeleztem az erdészet felé, 
de sajnos a szemét még mindig a réten hever ezen a védett területen. A 
patakon átkelve elindulunk a hegy oldalába, ahol balról a meredek völgy
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követ bennünket. Forrásmezőket hagyunk el többször és nemsokára a 
Kis-Kaszálóhoz érünk. A hóolvadás miatt a Takanyó-völgyet kihagyjuk 
és a Csengő-hegy fele vesszük az irányt. Felfele kidőlt koros fák 
fekszenek, vastagon benőtt mohákkal, repedezett évgyűrűkkel.

Túra végén

Elérjük az aszfaltozott utat, amin sétálva elérjük a Csengő-lakkot, valamint 
a Csengő-forrást. Újabb vízmérés és indulás a Cigány-forráshoz. A csapat az 
úton halad, Kollár Tamás és én, a turistaúton megyünk, ami most az erdé
szeti munkák miatt nehezen járható. A zobákpusztai buszmegállóban meg
esszük a vésztartalékokat, és az innivalóból is maradtak tartalékkészletek. 
A busz is megérkezett 
időben, csak a sofőrrel 
vannak vitáink, mivel 
nem akar elvinni ben
nünket, a szerinte sáros 
cipők miatt. A cipőket a 
túra végén lepucoltuk, 
úgy álltunk a megálló
ba. Ezzel a sofőrrel már 
másnak is voltak gondjai 
ezen a vonalon. Egy szép 
napot töltöttünk a Keleti- 
Mecsekben, ahova min
dig szívesen elmegyünk.

257



Madárlesen

A
 hosszú hideg télnek most már remélem vége, mert a vándor

madarak sorra hazatérnek. A cinegék és társaik szépen készí
tik fészkeiket és védik territóriumukat. Megfigyelőállásomból 
éppen egy tengelic, vagy népi nevén stiglic fészkének építését figyelem 

egy fehér kőris szélső ágvillái között nyolc méter magasan. A fészket a 
tojó építi, a hím a környéket figyeli és védi területét. A fészek vékony 
növényi szálakból, toliakból és finom szöszös anyagokból készül néhány 
nap leforgása alatt. Átmérője 8 centi körüli, mélysége, 5 centi lehet. A 
fészek, ahogy elkészült mindjárt fel is lesz avatva egy tojással. A kis tojás 
halvány krémszínű, alján sötét pöttyökkel, nagyságát 1,5 centiméterre 
saccolom. Az időjárás elég mostoha, időnként erős szél rángatja a fák 
ágait. A kőris éppen virágzik, de szerencsére a rálátást a fészekre nem 
veszélyezteti. A tojó keveset van a fészeknél, a tojás jól látható a fészek 
alján. Mindennap egy tojással többet számolok a fészekben, egészen az 
ötödik tojásig, amikor is a tojó elkezdte a kotlási.
Esőben, szélben, napsütésben türelmesen ül fészkén, és csak zavarás 
esetén hagyja el néhány percre. A hím napi néhány alkalommal csőré
ben élelemmel jön a fészek széléhez, ahol párjának, csőréből felkínálja 
az eleséget, majd tovaszáll. Tizennégy napig szinte semmi sem változik. 
A tojó néha csőrével rendezgeti maga alatt a tojásokat, hogy kellő hő
mérsékletük legyen. Erős szelek rázták a fát, ragadozó vércsék repked
tek a tisztás felett, és eső mossa a környéket. A tojó lapul mindvégig a 
fészkén és védi tojásait.
A kőris elvirágzott és a növekvő zöld levelek egyre jobban betakarják 
a fészek környékét. Szerencsére megfigyelőállásomból jól rálátok a fé
szekre, teljes terjedelmében. Egyre több madár jelenik meg a tisztáson, 
és éneküktől zeng a környék. A rigók fél ötkor már énekelnek, és őket 
követik a többiek. Hallani a fülemülét, a rozsdafarkút, a csicsőrkét, és a 
széncinkét. Elvétve látok vonulás közben megpihenő csókákat a varjuk
kal közösen lakmározni a réten. Az „öreg" stiglic piros, fekete és fehér 
színű buksiját egyre többször a fészekbe dugja, és valamit rendezget. 
Párja még mindig eteti viszonylag rendszeres időközönként.
Nagy dörrenés rázza meg a környéket, amire a felriadó tojó elhagyja 
fészkét. Négy tojást látok a fészekben és egy mozdulatlan kis csöpp
séget. Kékesrózsaszín testével vacogva fekszik a fészek alján. Aggódok 
érte, mert mamája több perce nem jött vissza hozzá. Messzebb nézek a 
távcsővel és felfedezem röptéről a közeledő madarat. Jellegzetes röpte 
és szárnytollainak sárga sávja elárulja őt. A fészek szélére száll és utána 
tolláit felborzolva visszaül a fészekre, fejével északi irányba figyelve. 
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Egy nap telt el az első fióka kikelése óta és már öten fekszenek a puha és 
meleg tollak között.
Kellemesen süt a Nap, melegíti a fekete távcsövet kezemben, izzad a 
homlokom. A fiókák a fészekben fekszenek és nagy csőrüket felfele tá
togatják. Vörös torkukat citromsárga szegély veszi körbe, ami a csőrük 
pereme. Fészkelődnek, és egyre jobb pozíciót vesznek fel az élelemhez 
jutás reményében. A tojó megérkezik az élelemmel és óvatosan a fészek 
szélére telepszik. A fészekben megélénkül a mozgás és a tiszta csőrből 
álló fejek egyre magasabbra nyúlnak. Minden éhes csőrbe kerül egy 
kis előpuhított táplálék. A fiókáknak hangját még nem hallom a megfi
gyelőállásomból. A tojó etetés után szárnyait kissé széttárva a fészekre 
telepszik, hogy a fiókákat védje az erős napsugárzástól. Megnyugszanak 
a csupasz testű fiókák anyjuk közelségétől és a tele „hastól". A napok 
múlásával változnak a kis csöppségek, egyre több szőrpihe borítja tes
tüket és így, csupasz testük lassan eltűnik. Az erős napsugárzás perzseli 
a rétet, kiszárítja a kis víztócsákat, elveszi a molnárfecskéktől a fészek
építéséhez nélkülözhetetlen nedves anyagot. A sarlósfecskék vijjogva 
magasan szállnak és keresik táplálékaikat a habos felhők alatt.
Reggel fél hatkor erős szél tépázza a kőrisfa ágait és a tojó nincs a fész
kén, a fiókák összebújva lapulnak a fészekben. A nyárfa vattával bélelt 
magjait az erős szél messze szállítja, hogy biztos termőtalajra leljen. Végre 
megpillantom a fészek felé közeledő tojót, aki a fészek szélére röppen, 
felborzolja tollát, és óvatosan rátelepszik a fiókákra szárnyait kissé ki
tárva. Telnek a napok és a kis fiókákon színesednek a szárnytollak, már 
látszanak bennük a sárga sávok, de testüket sok-sok pihe védi a hidegtől. 
A stiglicek az etetést együtt végzik, és óránként jelennek meg a fészeknél. 
A fiókák látva, és érezve szüleik megérkezését nagyra tátják csőreiket, 
és jól megnyújtják nyakukat a biztos élelem reményében. A szülők sorba 
minden csőrbe tesznek eleséget. Van olyan eset, amikor a hím a tojónak 
ad át élelmet, amit a tojó tovább ad picinyeiknek. Az etetés után a szülők 
a szomszéd fára röppennek és nekiállnak egy rövid tisztálkodásnak. Cső
reiket az ágakon levakarásszák, majd tollaikat tisztogatják csőrükkel. 
Megfigyelőállásomból látom, amint tisztálkodás után leszállnak a rétre és 
ott a pitypang szárait csipegetik, majd kis vékony lábaikkal az elgyengített 
csöves szárat a földre döntik. A virág terméséről a röptető ernyőt lecsípik, 
a magot lenyelik és ez így megy közel egy órán keresztül, amikorra is újra 
a fészekhez repülnek etetni a sok-sok éhes fiókát. A fészek szélén egyre 
gyűlik a sok fehér, és fekete mintás ürülék mértani pontossággal. Ebből 
arra következtetek, hogy a fészekben minden fiókának megvan a saját 
kis lakrésze, és mindig egy helyre piszkít. A tollas fiókák rendszeresen 
tisztogatják magukat, csipdesik vékony szőrpihéiket, és irtják a vérszívó 
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tetveket bőrükből. A fehér kőris sem áll meg a növekedésében, mert leve
lei egyre nőnek, és kezdik takarni a fészek felét. A fiókák éhesen elpilledve 
a Nap melegétől gyengén hevernek a fészekben kiterülve. A fiókáknál már 
órák óta nem láttam etetést, a kis madarak elcsigázva, legyengülve gub
basztanak a fészekben fejüket lógatva. Leszállt az est és a fészek sötétbe 
burkolózik. A csillagok szomorúbban világítanak a fészek felé, és sápadt 
fényükkel betakarják a fiókákat. Reggel alig várom, hogy odaérjek a meg
figyelőállásomhoz, hogy megnézhessem az elhagyott fészket. Enyhe szél 
ringatja a fát, és levelek közt eldugva a fészkén ott ül a tojó gondosan beta
karva fiókáit. Két kíváncsi fióka feje kandikál ki, a védelmet adó szárnyak 
alól. Nagy megnyugvással veszem le szememről a nehéz távcsövet, mely- 
lyel már hetek óta figyelem a természet egyik kis csodáját.
Délután az erős napsütésben a madarak élelemért a szemközti félig kis
záradt fűzfára szálltak. Talán száz méterre lehetnek tőlem, és jól látom, hogy 
egy másik tengelic párral kerülnek összetűzésbe. Csipkedik, kergetik egy
mást a fák ágai között röpködve. Védik az éléskamrát, ahol apró hernyók, 
rovarok lehetnek. Még néhány kör és a fa ágai között eltűnnek szemem elől. 
A tojásból való kikelés után a tizennegyedik nap kezdődik, reggel fél 
hatkor. Most először hangos az etetés és hangoskodás a fészek körül. A 
szülők a fészekhez közeli ágon ülnek és biztatják utódaikat a fészek el
hagyására. A fiókák csapkodnak szárnyaikkal, de egyik sem hagyja el a 
biztonságot nyújtó fészket. A fiókák a fészek peremén bámészkodnak, és 
ismerkednek a környékkel, az ott röpködő különféle dolgokkal.

Testükön látszanak a szőrpihék, ga
lambszürke szín jellemzi őket. Szár
nyaikat próbálva színes szárnyaikon a 
citromsárga szín jól kivehető, csőrük 
szegélye halványodott.
Az éjszaka nagy vihar volt, és végre 
esett az eső is egy keveset, hogy a 
természet fellélegezzen. A fiókák ga
lambszürke tollruhában lapítanak a 
fészekben, a szél tépkedi a fa leveleit. 
Az ágak csattognak, ahogy hajlongva 
egymáshoz verődnek. Az etetés eb
ben az időben is rendben megtörténik 
a fészekben. A tojó a fészek egyik 
tartó ágán kapaszkodik, és onnan 
eteti meg az éhes fiókákat. Ez az első 
reggeli etetés fél hatkor. A fiókák vé
kony hangon csipogva kérnének még 
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eleséget, de az elfogyott és a „mama" ismét messze repült. Egy darabig 
még mozgolódnak, tollászkodnak, végül lelapulnak a fészekben. Úgy 
néznek ki, mint egy felrázott szürke pehelypaplan. Az égen felhők fut
nak versenyt, hogy melyikük takarja el leghamarabb a Napot.
Délután négy óra és a tisztáson újabb madárvendégek tűnnek fel. Reptük- 
ről is jól felismerhetőek a seregélyek, melyek éppen a tisztásra ereszked
nek le. A földön apró rovarokat és egyéb, számukra ehető dolgot keresgél
nek. Körülöttük látni csókákat, melyek napok óta itt láthatók és tőlük nem 
messze néhány nagycsőrű varjút, kik szintén a fűben keresik élelmüket. 
Vékonyka csipogásra leszek figyelmes és a távcsövemet a fészekre irányí
tom. Mindkét stiglic a fészekhez közel az ágon ül és eteti a nagyra nőtt 
fiókákat. A fiókák tolakodnak, az erősebbek szárnyaikkal tartják távolabb 
riválisaikat, hogy maguknak több jusson a friss eleségből. Az erős szél 
rázza a fát, néha a torzsalkodó kis madarak a fészek peremén kívülre 
sodródnak. Jól látok mindent, mert az északi szél elhajtja a fészek teteje 
fölé nőtt leveleket. A tizennegyedik nap telt el a tojásból való kikelés óta, 
és holnap talán megtörténik az első igazi repülés a legközelebbi ismerős 
ágra. A Nap már félórája felkelt és a sugarai kellemesen felmelegítették a 
levegőt. A fiókák a fészekben, és annak szélén üldögélnek és kényelmesen 
tollászkodnak. A faleveleket a reggeli szél lobogtatja a fészek felett.
Délután tudtam ismét a megfigyelő állásomat elfoglalni egyéb teendőim 
miatt. A távcsövet a fa lombozatára fordítom és a megszokott helyen 
megpillantom a fészket. Üresen tátong olyan szürkén, mint amikor a fió
kák benne lapultak. Kitágított, elnyűtt, deformált képet mutat, és üresen 
ásít felém. Dupla akkora, mint amikor az első tojásokat megpillantottam 
benne. Szép kerek formáját az elmúlt közel egy hónap alatt teljesen el
vesztette. Szomorúan nyugtázom magamban, hogy kedves kis madaraim 
első röptét nem láthattam. Távolabbi fákat böngészek, hátha megpillan
tom őket valahol az ágakon ülve. Látok rigót, csicsőrkét, rozsdafarkút, 
varjút, csókát, seregélyt, de az én kis barátaimat sehol sem lelem. Már 
teljesen lemondok róluk, amikor a jellegzetes vékony hangú csipogást 
meghallom a közeli lombok között. A távcsővel pásztázni kezdem a sűrű 
lombot és felfedezek benne valami mozgó sárgaságot. Élesítve a képet 
felismerem a tojót amint az egyik kis fiókát eteti. Egyre többen kezdenek 
csipogni és így felhívják magukra a figyelmet. Örömöm határtalan, hogy 
azon a fán látom őket kirepülve, ahol heteken keresztül figyeltem életü
ket. Métereket repülve próbálgatják erejüket. Etetés után megbújnak a 
lombok között, és ismét csak a szélborzolt levelek hangját hallani.
Másnap már hiába hallgatództam a fák alatt, figyeltem a távolabbi fák ága
it, nem leltem kis barátaimat. Megerősödve távolabbi fák oltalmát keresték, 
majd messzebb repültek az ízletes, magokban bővelkedő rétek felé.
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MINDEN JÓ, HA A VÉGE JÓ!

AVAGY EGY BARLANGI FELFEDEZÉS ÉLMÉNYE

Glöckler Gábor

N
yár van. Már vagy két hete a kétnaposra tervezett kutatást 

készítem elő, csörögnek a telefonok, egyeztetem a programot, 
állítjuk össze a felszereléseket.

Sajnos, ahogy közeleg a kiszemelt hétvége, egyre több ember mondja le, 
kívülálló okok miatt, a részvételét. Csütörtökön feladom. Nincs elég bar
langász ahhoz, hogy váltásokban, két napon keresztül dolgozni tudjunk. 
Minden erőt szombatra összpontosítok.
A szekszárdi barátom, hogy időben indulhassunk, nálam alszik Nagy- 
mányokon. Márti vonattal Kiskunhalasról, Imi kocsival Budapestről, 
Laci és Bence Pécsről jön. Mártit a hidas-bonyhádi vasútállomáson 
„szednénk fel", a vonata fél 9-kor ér oda. Érkezése előtt pár perccel 
korábban rácsörgök. Kiderül, hogy komoly késésben van, a vonat még 
Baján sincs! Rögtön riasztom a csapatot: másfél órát késünk! Hideg zu
hany: Imit fél kilenckor ágyban találom! DE Budapesten! Elaludt, azon
ban rögtön kocsiba vágja magát, elindul.
Pécsen Laci bácsinál felszedjük az aggregátort, majd egy kis erdeiút
karbantartás (kátyúkitöltés) után, kocsival érkezünk a Spirál-barlang 
bejáratához, ahol Bence és Laci már vár.
A Spirál-barlang a Mecsek legmélyebb barlangja. A végpontjai, vagyis a 
továbbjutás érdekében kutatott bontási pontok, a bejárat alatt, közel 100 
m mélységben találhatóak. A föld alatti, hatalmas szakadékban alpin kö
téltechnikával közlekedünk. Most Kornél és Bence indulnak le elsőnek 
és szerelik be a köteleket, építik ki a kötélpályát. Én Mártival, Imivel a 
fúráshoz, véséshez szükséges felszerelést viszem. A felszínen Laci kezeli 
az aggregátort, valamint a telefonegységet. Gyorsan leérünk, Kornélék 
már javában szedegetik ki a köveket a szifon (amolyan apró vízfelületű 
tavacska a barlangjárat végében) vizéből. Telefonon kérünk áramot és el
indítjuk a lecipelt vésőgépet. Nagyon jól haladunk, tágul a hasadék. Mi
vel az alacsony és szűk járatban csak hasonfekve férünk el, ötpercenként 
váltjuk egymást. Imi, aki először van a Spirálban kutatáson, megjegyzi: 
- Bár vízzel teljesen kitöltött a továbbjárat, szűk a hely, mégis nagyon jó 
a levegő. „Eszméletlenül átszellőzik!" Vagyis a vízen túli, feltételezett 
nagy járatrészből, kristálytiszta levegő jön át a hajszálrepedéseken ke
resztül. Felfigyelünk, hogy a véséstől zavarossá lett víz, a váltások közti 
két perc alatt, teljesen kitisztul.
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Azonban alig egy óra múlva Imi kezében leáll a vésőgép. Nincs áram. Én 
veszem át. Nincs pára, a gépet sem érte fröccsenő víz, mégis lekapcsolt 
az ÉV (Életvédelmi relé).
Telefonon szólunk Lacinak, hogy indítsa újra az aggregátort. Felberreg a 
gép, újra csilingel a vésőszár. De sajnos két perc múlva ismét leáll! Sípol 
a telefon, Laci mondja, ismét lekapcsolt az ÉV. Valami nagyon nincsen 
rendjén. Végleg megszűnik az áramellátás. Kicsit még vésegetünk kéz
zel, amolyan ókori módszerrel, de ez eredményre nem vezet. Nincs mit 
tenni, kiadom a vezényszót: - Pakolni, irány a felszín!
Ha már ilyen rosszul alakult, és van idő, Kornél szeretné megmutatni 
Iminek a jobb oldali ágat is. Kapnak egy óra időt. Márti és Bence elindul 
kifelé, a felszerelést is viszik. Bő fél óra múlva Imiék visszaérnek. Mi is 
elindulunk kifelé. De a Szakadék aljához visszaérve Kornél szeretné még 
a „Kápolnát" is megmutatni Iminek. A hatalmas hasadék északi végén, 
a hatméteres cseppkőfolyással és a hajdan lezuhant asztalnyi kőtömbök
kel díszített járatrészből - a Kápolnából - látni igazán a Spirál-barlang le
nyűgöző méreteit. Nézelődés közben Kornélnak feltűnik a sötét hasadék 
a falon. Ő nem volt ott, mikor néhány héttel korábban nagy kőtömböket 
„pakoltunk" félre az útból, hogy felderítsük, honnan is érkezik a huzat 
ebbe a járatrészbe. Akkor, a kimerültség miatt, csak néhány méter mély
ségig másztunk le a szűk hasadékban. Most Kornél is fáradt és nem tud
ja eldönteni, hogy megnézze-e a járatot. De az „ismeretlen" felfedezése 
felcsigázza, adrenalinnal járja át. Dönt: megy! Kiszerelem a kötélpálya 
utolsó, 15 m-es kötéldarabját, és azzal biztosítom. Lassan óvatosan má
szik, lábunk alól néha felvillan, felszűrődik lámpájának fénye, az aljza
tot átszabdaló 10-20 cm széles hasadékokon. Hirtelen kiáltás hangzik:

Teremben vagyok! Hát ez nem semmi! Gyönyörű! Ha ezt látnátok!" 
Terem, kérdezem. Nem fülke?! - Nem, nem! Terem! Legalább 4x2 mé
teres alapterületű, és van továbbjárat a szélében! - jön a válasz, majd 
aggódó hangon kéri: „Gábor, biztosíts erősen, mert akkora akna van 
alattam, mint állat!" Keményebben fogom a hátamon átvetett kötelet, 
óvatosabban engedem utána. Egyre fogy a kötél, már látom mellettem 
a végét! De mielőtt elfogyna, Kornél leér. Izgatottan ordít fel: -„Ez egy 
megszorult kőtömbökből álló álfenék és az akna megy tovább!" Igen ám, 
de nincs több felhasználható kötelünk. Kornél megnyugtat, hogy amed
dig ő leért, én kötél nélkül is le tudok mászni, utána majd onnan biztosít
hatom őt tovább. Én azért a kötélpálya egyik bebetonozott tőcsavarjához 
erősítem a biztosítókötelet, és belekapaszkodva utána mászom. Nagyon 
szűk, de gond nélkül leérek az első terembe. Elámulok! Pontosan szem 
magasságban, a szemközti falból, vagy másfél méter hosszan, egy fél 
méter széles és vagy 20 cm vastag csodálatos cseppkőképződmény nyú
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lik ki felém. Kis búbos kemenceforma cseppkőfolyás ragasztja a falhoz. 
Átsétálok alatta, Kornél hangja a terem sarkából jön. Nagyon szűk a nyí
lás, nem látni le, de amit belátok, az mászhatónak látszik, ezért kiáltok a 
Kápolnában csendben várakozó Iminek, hogy oldja le a biztosítókötelet 
és engedje utánam. Hozzáteszem, hogy max. 1 órát leszünk hallótávolsá
gon kívül, és ha másfél óra múlva sem jelentkezünk, értesítse a felszínt. 
Imi félt minket, többször visszakérdez, hogy jól értelmezte-e, majd mél
tatlankodik: - „Gyerekek, ne csináljátok ezt velem!" De biztosítom róla, 
hogy nagyon körültekintőek leszünk, nem lesz „különleges esemény".
A kötelet a vállamra veszem, és belepréselődöm a nyílásba. Mindenhol 
akadok, hiszen a hevederemen rajta van a teljes slósz, vagyis a mászó
gépek, ereszkedőgép, karabinerek, segédkötelek, amitől úgy néz ki a 
barlangász, mint a karácsonyfa. Úgy másfél méter lemászás után elfogy
nak a kövek a bal oldalamról, és kinézek a szűk hasadékomból a vállam 
fölött. Szent Isten! Hatalmas tér balra. Kornél vagy 6-7 méterrel alattam, 
az akna lencseformájú 3x6 méteres, kitett nagy tér oldalt, én meg biztosí
tókötél nélkül! Próbálok minél jobban a falhoz préselődni. Szerencsésen 
leérek az akna hosszanti tengelyét éppen félig lefedő álfenékre. Leülök, 
lábam a peremen egy kőtömbnek támasztom, átvetem a kötelet a háta
mon. Társam magára erősíti a kötél végét és indul tovább. Jó néhány 
követ lelök, mire leér tőlem úgy 4 méter mélyre, én úgy látom az akna al
jára. De nem! A járat tovább folytatódik, alám megy be, ezért nem látom. 
Kornél szerint még van vagy hat méter. Végre leér és tudósít: „Kőtömbök 
mindenfelé, köztük kemény, sárga agyag. A végpont háromszög alakú 
hasadék, de elszűkül. A szűkület 40 cm széles, de el lehetne férni benne, 
ha nem lenne tele agyaggal. Puszta kézzel már kaparja is félre a kitöltést. 
Bekúszik. Szemben kicsi, alig 20 cm-s lyuk. Huzat fúj az arcába. Köveket 
pöcköl bele. Kb. egy métert esnek, és cuppognak. Nem hagyom sokáig 
dolgozni, fogytán az időnk és az energiánk. Visszahívom és elindulunk 
a Kápolnához. Imit is lebiztosítjuk a szép cseppkőképződményhez, amit 
Kornél Elefántfülnek nevezett el. Miután Imi visszaért, azonnal elindu
lok a felszínre, mert már nagyon soká maradtunk el. Társaim elkezdik a 
kötél kiszerelését a szakadékból. A felszín közelében, 18 méter mélység
ben, nagy surrogást hallok. Bence viharzik le a 10-es aknán. Nagyon iz
gatott és dühös az elmaradásunk miatt, de sikerül hamar megnyugtatni. 
Este 7 órakor értünk a felszínre.
Egész úton hazafelé arról beszélgetünk, hogy senki nem gondolta volna reg
gel, amikor felkelt az ágyából, hogy ilyen felfedezéssel zárul a nap. Illetve, 
amikor a dolgok kezdtek rosszra fordulni, egyáltalán nem hittük volna, hogy 
tartogat még meglepetéseket számunkra a nap. Egy csodálatos élménnyel 
lettünk gazdagabbak. A Spirál-barlang egy újabb titkát fedte fel előttünk.
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EGY AVAR KORI TEMETŐ LELETEINEK ELEMZÉSE 
ORTOPÉDIAI SZEMPONTBÓL

DR. MONTSKÓ PÉTER

T
anult szakmám a címből logikusan következik. A régészet iránt 

csak műkedvelői szinten érdeklődöm, valójában nem értek hoz
zá. Egy szerencsés találkozás után azonban alkalmam nyílt egy 
izgalmas kirándulást tennem a paleopatológia területére. E tudományág 

a régészet azon területe mely az emberi maradványok alapján próbál 
következtetni az egykor lezajlott betegségekre és kóros folyamatokra. 
Nagy Erzsébet, a Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztályának 
munkatársa végezte el a Testvérvárosok terén fellelt 1300 éves avar kori 
temető leletmentő ásatását. Az ennek során talált csontvázak vizsgálatát 
végeztük el, ortopédiai szempontok alapján. A tudományos elemzés pub
likálásra is került. A Janus Pannonius Múzeum 43. évkönyvében, 1999- 
ben jelent meg. Ezen írás közérthető, népszerű formában igyekszik a nem 
feltétlenül szakmabeli olvasó számára közzé tenni az ott leírtakat.
A feltárt temető keletkezési ideje az időszámítás szerinti VII-IX. század volt. 
Ebben az időszakban temetkeztek ide az itt lakók, jórészben avarok. A 
leletmentés során 549 sírt tártak fel. Régészeti szempontból ez a szám 
jelentősnek számít. A leletekre legelőször gyerekek figyeltek fel, akik az 
építkezések körül játszottak. Jelenleg ez a terület már beépített.
A pécsi Testvérvárosok terét határoló három utca, a Nagy Imre út a Lahti 
utca és az Eszék utca fogják közre.
Jómagam is itt laktam mintegy húsz évig. Itt történt a leletmentő ásatás 
1982 és 1984 között mielőtt az épületeket felhúzták. A csontváz leleteket 
(és persze a tárgyi leleteket) a múzeumban helyezték el.
Valamikor a temető közvetlen szomszédságában vízpart illetve mocsa
ras terület helyezkedett el. Ez a mi szempontunkból azért érdekes, mert 
ez a körülmény sajnos rontotta a vizsgálat esélyeit. Az emberi maradvá
nyok épen maradása vonatkozásában fontos szempontok a nedvesség
tartalom, a hőmérséklet és a talaj szerkezete.
Az első jó, ha minél alacsonyabb, lehetőleg nulla. A második legyen minél 
alacsonyabb és lehetőleg állandó. A talaj pedig olyan, ami nem engedi 
a víz szabad vándorlását. Szerkezete alapján az agyag konzervál a leg
jobban. Nos ebben az esetben a kavicsos, sóderszerű talaj szabad utat en
gedett az emelkedő, csökkenő vízszintnek és károsodtak a csontmarad
ványok. Az ortopédiai szempontból történő elemzésnél lényeges, hogy 
az ízületi végek épen maradjanak. Ezek a végek sérülékenyebb, szivacsos 
szerkezetű csontból épülnek fel és sajnos itt pont ezek károsodtak.
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A csontok középső, vastagabb része megmaradt, de ezek a mozgásszervi 
betegségek nyomait kutatva kevésbé értékesek. A feltárt 549 sírból 210 
olyan csontváz került elő, melynek épsége lehetővé tette a teljes körű el
emzést. A továbbiakban ezekről lesz szó.
Csak az esetek megközelítőleg 4o %-át találtuk problémamentesnek, 
azaz „egészségesnek". A fennmaradó 60 %-nál valahol, valamilyen ízü
leti betegségnek ki tudtuk mutatni a nyomát. Sok esetben több problé
mát is találtunk egy azonos esetben.
A betegségeket a következőképpen csoportosítottuk:

• lezajlott törések
• veleszületett és gyermekkori fejlődési rendellenességek
• porckopásos folyamatok
• tengelyeltérések
• anatómiai variációk.

Lássuk ezeket most egyenként.
A valamikor elszenvedett csonttörés háromféle képen mutatkozhat ké
sőbb. Nem gyógyul össze, és a végek külön állnak. Összegyógyul, de de
formálódik, vagy tengely eltérés marad hátra. Úgy gyógyul össze, hogy 
egy dudor, mely körbe fut a csonton, mutatja csak a helyét. Eseteinkben 
26 alkalommal láttuk gyógyult törés nyomát. Egy kivételével mindegyik 
harmadik forma szerint, tökéletesen gyógyult. Rosszul gyógyult azonban 
egy kulcscsonttörés, mely valószínűleg többször is sérült. Ennek eredmé
nyeképpen az ép oldalihoz képest megrövidült, vaskossá, egyenetlenné 
vált. Leggyakrabban törésnyomot az alkar csontjain illetve még más 
kulcscsontokon találtunk. Ennek magyarázata az avarok lovas életmódja 
lehet. Ilyen fajta sérülések, főleg a kulcscsonté, lóról való esés következ
ménye szokott lenni. (A XX. században pedig bicikli- és motorbaleset.)
A veleszületett és gyermekkori fejlődési rendellenességek szinte minden 
esetben kimutathatók felnőttkorban is. Hét esetben találtunk csigolyaív 
záródási zavart, amikor a gerincvelő csontosan nincs teljesen körbezár
va, egy ujjnyi szélességű rés van hátul az íven.
Ez az elváltozás nem feltétlenül okoz panaszt, de az alsó végtagokon 
beidegzési zavar előfordulhat. Öt esetben találtuk azt, hogy zavart volt 
a fejlődés a deréktáji keresztcsonti átmenetben. A keresztcsont öt össze
csontosodott csigolyából áll normálisan, a deréktáji csigolyák pedig 
mind külön állnak. Ezekben az esetekben a legalsó deréktáji csigolya 
csontosodott hozzá a keresztcsontoz, vagy ez első keresztcsonti csigolya 
állt külön. Ezek az eltérések mind kellemetlen derékfájáshoz vezetnek. 
Meglepő volt, hogy nem találkoztunk az öröklődő csípőficammal, pedig a 
mai magyar népességnél ez gyakorinak mondható. Az pedig biztos, hogy 
veleszületett csípőficamot nem tudtak sikeresen kezelni. Mindezekből az
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következik, hogy az akkori 
itteni népesség sokkal kevés
bé volt genetikailag terhelt a 
csípőficam vonatkozásában, 
mint a mai. (Minden öröklődő 
betegségnél vannak rasszikus, 
népcsoportbeli különbségek.) 
A másik esetben csontos híd 
fejlődött két olyan lábtőcsont 
között, ahol normálisan csak 
szalagos összeköttetés van. A 
csontos blokk a boka mozgá
sait nem akadályozza, csak az 
alatta elhelyezkedő ízületét.

Akinek ilyen betegsége van, az a természetes talajon nem tud úgy járni, 
főleg futni, mint a társai. Az ilyen személy egy XX. századi sportágban 
tehetségtelen lett volna. Ha azonban lóra szállt, már semmiben sem kü
lönbözött a többi férfitól.
Két esetben láttuk azt, hogy a serdülőkorban a csípőízületben elcsúszás 
zajlott le. Ilyenkor a combfej a combnyakhoz viszonyítva mozdul el. Ha 
az elcsúszás csak kis mértékű, átmeneti csípőfájdalom jelentkezik csu
pán. Felnőttkorban azonban az ilyen csípőízületben, viszonylag korán, 
már harmincéves kort követően porckopásos folyamat indulhat el.
A háti, deréktáji csigolyatestek alakjából következtetni lehet gyermekkori, 
serdülőkori gerincbetegségekre. Normálisan a csigolyatest henger alakú. 
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Gerincferdülés esetén a jobb vagy a bal oldala összenyomódik, és ugyanez 
figyelhető meg sorban valamennyi csigolyán. Ha a deformált csigolyákból 
kirakjuk az egész gerincet, az egy görbe oszlopot fog kiadni. Gerincferdü
lést négy esetben tudtunk kimutatni a fenti jelek alapján. Ha a csigolyates
tek elülső része keskenyedik el, ékcsigolyák alakulnak ki. Ha több ilyen 
helyezkedik el egymás fölött, a végeredmény egy előrehajolt, görnyedt 
gerinc lesz. Serdülőkori kialakulásakor részben kozmetikai problémát 
okoz, másrészt az idő előrehaladtával egyre kifejezettebb fájdalmakat 
eredményez. Ezt a betegséget Scheuermann-kómak nevezzük. ígértem, 
hogy kerülöm a szakkifejezéseket, de ennek magyar megfelelője nincs. Ezt 
a kórt két esetben sikerült kimutatni a csontok analízise alapján.
A degeneratív, magyarán porckopásos ízületi folyamatok óriási problé
mát okoznak a XX. illetve most már a XXI. század népességében. Sokan 
állítják hogy ez civilizációs probléma. A mozgásszegény életmódra, a 
rossz táplálkozásra, a kemikáliákra stb. hivatkoznak. Nos a vizsgált 
csontvázak között hatalmas számban találtunk ízületi degeneratív prob
lémákat. A leggyakrabban megfigyelt kóros folyamatok ebbe a csoport
ba tartoztak. Csupán a gerincen a kétszáztízből negyvennyolc esetben 
találtuk degeneratív folyamat jelét. A porckopás elsősorban a deréktáji 
gerincre lokalizálódott. Kisebb számban a háti és a nyaki gerincre. Ez 
lényegében megfelel annak, amit a ma orvosa lát betegeinél.
A deréktájra a normális mozgás során is igen nagy erők hatnak. Munka
végzéskor pedig erre a régióra óriási feladat hárul. Csupán már akkor, 
ha az adott tevékenységet hajolva kell végezni.
Az avar népességnél talált gyakoriság közel 25%-os volt. Figyelembe kell 
még vennünk azt is, hogy a várható élettartam 40-45 évnél nemigen volt 
több. Más, nem mozgásszervi egészségügyi problémák miatt. Tehát a 
mai értelembe vett középkorú népesség negyed része szenvedett derék
fájásban. Ez a szám semmiképpen sem kisebb, sőt lehet hogy nagyobb a 
mai gyakoriságnál.
Más ízületekben is találtunk degeneratív folyamatot. Tizennégy esetben 
volt érintett a térdízület, és nyolc esetben valamelyik csípőízület. Öt eset
ben volt beteg a könyökízület.
A degeneratív betegségek közé sorolandó a csigolyaív folytonossági hiá
nya. Ez olyan mintha a csigolya íve eltört volna. Az elülső rész a csigolya 
testtel, a hátsó rész a tövisnyúlvánnyal két külön darabból áll. Ez a szituá
ció rendellenes, kóros irányú mozgásokra ad lehetőséget és igen fájdalmas. 
Öt esetben találtunk ilyen problémát. A térdízületeknél tizenkilenc esetben 
találtunk a normálistól eltérő tengelyállást. Normálisan a combcsont és a 
lábszár tengelye egy egyenesbe esik. Ha a két képzeletbeli egyenes egy
mással szöget zár be, akkor beszélünk kóros tengelyeltérésről.
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Ha a szög befelé nyitott O térd áll fenn, ha kifelé 
akkor pedig X térd. Az előbbi deformitás inkább 
férfiaknál, az utóbbi inkább nőknél gyakoribb. A 
tizennyolc esetben talált O térd a lovas avar nép
nél valószínűleg előnyt jelenthetett.
Végezetül néhány szót az anatómiai variációkról. 
Ezek nem tekinthetők betegségnek, csupán az át
lagostól való eltérésnek. Panaszt nem okoznak. 
Összesen 22 váznál láttuk azt, hogy a felkarcsont 
alsó végén a könyökízület magasságában a vékony 
csontlemez helyén nyílás „ablak" volt, melyet csak 
kötőszövetes lemez töltött ki egykoron. Egy eset
ben hasonló elváltozást a szegycsonton találtunk.
A paleopatológiai elemzés során százalékos 
arányban a következő kóros eltéréseket találtuk 
a vizsgált csontvázaknál: porckopás a gerincen 
25%, porckopás más ízületben 15,2%, lezajlott törés 
12,3%, egyéb probléma 7,5%.
Felvetődik a kérdés, hogy miért fontos és érde
kes számunkra, hogy sok-sok évvel ezelőtt kik 
éltek itt és milyen mozgásszervi betegségeik 
voltak. Nos ezek a kérdések egyaránt fontosak 
a tudós és a laikus számára is. Akinek ez a szak
területe, láthatja hogy a betegségek előfordulása, 
gyakorisága, súlyossága hogyan változik az idők 
során. Milyen tendenciák érvényesülnek? Egész
ségesebbek vagyunk vagy betegebbek, mint 
az elődeink? Vannak e „új" betegségek, vagy 
ugyanattól szenvedünk mindannyian az emberi
ség kezdetei óta? Felismerték-e, netán kezelték-e 
a betegségeket annak idején?
Aki hivatásszerűen nem foglalkozik a régészet
tel, vagy az orvostudománnyal, talán annak is 
tudnia kell, hogy kik és hogyan éltek itt. Hiszen 
az ő örököseik vagyunk. Úgy is mint ezt a vidé
ket lakók, és úgy is mint leszármazottak.
Tudományos szempontból, az elvégzett vizsgá
lattal a következők derültek ki. Összességében 
hasonló mozgásszervi betegségek fordultak elő, 
mint manapság. Az ízületi degeneratív, porcko- 
pásos betegségek legalább olyan gyakoriak vol
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tak, mint manapság, sőt még talán gyakoribbak is. Elsősorban a gerinc, 
főleg a deréktáji gerinc volt érintett. Ritka volt viszont a csípőficam, és 
ezáltal a csípőficamból adódó másodlagos problémák is. Valószínű, hogy 
az egyébként gyakori csonttöréseket felismerték és valamilyen rögzítéssel 
kezelték. Az életmód hatással volt a törések megoszlására. Előfordultak 
már akkor is ritka, fejlődési rendellenességek.
Ha a vizsgálat eredményeit laikus szinten közelítjük meg, akkor azt láthat
juk, hogy az itt élők hasonló arányban voltak betegek vagy egészségesek, 
mint mi. Ugyanúgy szenvedtek a derékfájástól, ha nagyot estek ugyanúgy 
tört a csontjuk, mint manapság. Érző, gondolkodó, esetenként szenvedő 
emberek voltak. Még egyéni sorsuk is nyomonkövethető sokszor, pusztán 
a csontmaradványok alapján. És ez még 1300 év távlatából is lehetséges.

Az ábrák jegyzéke:

1. ábra: Bal oldali, többszörös kulcscsonttörés utáni állapot
2. ábra: Gyógyult törés után, orsószeru megvastagodás látható az orsócsonton.
3. ábra: Nyitott csigolyák a keresztcsonton
4. ábra: Az első keresztcsonti csigolya részben külön áll
5. ábra: Scheuermann-betegség következtében ék alakúvá vált háti csigolyák
6. ábra: Porckopás következtében deformálódott deréktáji csigolyák
7. ábra: A csigolya két különálló rész formájában fejlődött
8. ábra: A felkarcsonton ablak van a könyökízület magasságában.
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KŐSZEGI-HEGYSÉG, FRAKNÓ VÁRA, 
FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK

TÓTH KLÁRA

Fotók: Börcsök Réka és ifj. Baronek Jenő

ekünk baranyaiaknak hosszú utat 
kell megtennünk, míg az Alpok-aljá- 
ra érünk, mégis újra meg újra útnak 

indulunk, hogy a határtalan természet, az ezer
éves kultúra néhány gyöngyszemét megtekint
sük itt, és megtapasztaljuk, hogy „másképpen 
telik errefelé az idő, könnyebb a lélek". 
2003. augusztus 16-17-én autóbuszos kirán
duláson vettünk részt a Kőszegi-hegységben, 
Burgenlandban és a Fertő-Hanság Nemzeti 
Park területén. A helyszín kiválasztását, az 
időpontot az is indokolta, hogy kis küldöttsé
günk ott lehessen a Szent István Emléktúra befejezéseképpen szervezett 
Osztrák-Magyar Turista Találkozó ünnepi perceiben az írottkő kilátónál. 
Utunk során sok értéket érintettünk, de igazán közelről (idő hiányában) 
csak néhány gyönyörűséget mutattunk meg a mindig nyitott szívvel, ér
deklődő értelemmel kiránduló baranyai turistatársainknak- inkább csak 
azzal a szándékkal, hogy - gondjainkat itthon hagyva - együtt töltsünk 
el e szívet-lelket gyönyörködtető tájon egy hétvégét, s hogy kedvet éb
resszünk a visszatéréshez.
Hangok és színek szállnak a melegbarna széllel, s most már tudjuk: a nya
rak változnak, az emberek elmúlnak, de a város, ékköve időnek, ékköve 
országnak s Európának: Kőszeg, megmarad. Vigyázó szemmel félti őt a 
hegyről alátekintő Kálvária-templom, óvja őt az utcák csöndje, az embe
rek békéje, a cipőnkre rakodó középkori por, s őrzi őt az Irottkő szelíden 
ölelő karéja" - írja Fűzfa Balázs egy - a vidékről szóló - tájékoztatóban. 
A Kossuth térről indultunk reggel 6 órakor, s a Pécs-Szigetvár-Kadar- 
kút-Böhönye-Marcali-Zalaegerszeg-Körmend-Szombathely útvonalon 
haladva Bucsunál léptük át a magyar határt, s innét már osztrák terüle
ten utaztunk Schachendorf-Rechnitz (Rohonc) felé, s érkeztünk meg a 
Waldhof vendéglőhöz, ahol „közlekedési eszközt" váltottunk: gyalog 
folytattuk utunkat. Kb. fél óra múlva, enyhén emelkedő utunk végén 
pillantottuk meg az írottkő kilátót, mely pontosan az országhatáron áll, 
a Dunántúl legmagasabb pontján, 883 m magasan.



A kilátó körül, a napfényes, gyönyörű időben réglátott ismerősök üd
vözölték egymást, az öröm különböző jeleit adva bizonyították, hogy a 
találkozó létrejött.
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Fraknó vára

A vár belső udvara
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A hagyományok szerint pontban déli 12 órakor üdvözlő szavak hang
zottak el osztrák és magyar részről, s mindenki megkaphatta a találkozó 
emlékbélyegzőjét, s emlékjelvényét. Megtekintettük az írást a nagy kő 
oldalán, amelyről a hely a nevét kapta.
A továbbiakban elszakadtunk az ünneplő turistaseregtől, mert tervünk 
szerint gyalog jöttünk át Magyarországra, hogy sétálhassunk a han
gulatos Kőszegi-hegység turistaútjain, az országos kék jelzés kezdeti 
szakaszán. A Hörmann-forrást érintve a Szent Vid kápolnánál tartottuk 
a következő pihenőt. E sajátos hangulatú helyen, ahol minden a régmúlt 
időkről szól, a templom gondnoka hosszasan ismertette a templom tör
ténetét. Itt adta át a csoport tagjainak Baronek Jenő a Vas megye Turistája 
oklevelet és jelvényt, amelyet a vasiak vendégszeretetének köszönhető
en - kétnapos teljesítményünk jutalmaként érdemeltünk ki.
Gazdag programunk innét is tovább szólított bennünket, autóbuszra 
szállva 15 órakor a kőszegszerdahelyi (velemi) vízimalomban voltunk. 
A máskor megnyugtatóan dohogó malom most sajnos az aszály miatt 
nem működött, de a lelkes vízimolnár mindenre kiterjedő tájékoztatóját 
hallva mégsem bántuk meg a kitérőt.
Innét továbbindulva, Kőszegen átutazva újra a Kőszegi-hegységben 
voltunk, hogy csodálatos erdei utakon autózva felkeressük a Hétfor
rást. Friss vizét mind a hét ágból megkóstolva mentünk tovább a Stájer 
házakhoz. Itt találkozónk volt az erdészet munkatársával, mert nagyon 
szerettünk volna erdei cikláment találni, s abban bíztunk, hogy értő ve
zetéssel ez sikerülni is fog. Míg rá várakoztunk, megtekintettük az igé
nyesen felújított, berendezett, erdei iskolaként is működő erdészházat. 
Az erdész sajnos nem talált cikláment, s mivel időközben az eső is sze
merkélni kezdett, lemondtunk az itteni további keresésről, (mondván, az 
Óház-tető környékén majd biztosan lesz!) továbbindultunk. Itt kétfelé 
szakadt kis csapatunk: ciklámenkeresőkre és panorámában gyönyör
ködőkre. Ez utóbbiak nem csalódtak. A kilátó teraszára érve csodálatos 
kilátásban volt részünk. S hogy a cikláment itt sem találók se keseredje
nek nagyon el, a természet egy csodálatos képpel, kettős szivárvánnyal 
kárpótolt bennünket. Mindkét szivárvány teljes volt és minden színe 
percekig ragyogott. Felejthetetlen látvány volt.
19 órakor elfoglaltuk szállásunkat az Alpok-alja Panzióban, majd a va
csora utáni esti sétánk a szép fekvésű Kálvária-hegyre vitt. Romantikus 
sétánk a teljesen sötét Kálvária-hegyen a nagyszerűen megvilágított 
Kálvária-templomnál nem ért véget, mert elsétáltunk a Trianoni-kereszt- 
hez, ahol a csillagos ég alatt még egy-két népdal eléneklésére is ihletett 
minket a sajátos hely és idő. Visszasétáltunk a templom elé. Ekkor már 
majdnem tíz óra volt. Sejtesünk szerint a varos főtérén tűzi jatekra ke- 
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szülődtek, s itt a hegy tetején akartuk megvárni. Nem csalódtunk. Tíz 
órától változatos, színes képeket rajzolt a technika az amúgy is csillagos 
égre. Méltó befejezése volt a napnak.
Másnap korán indultunk a határállomáshoz, mert 10 órára „hivatalosak 
voltunk" Fraknó várába (Forchtenstein), ahol az Eszterházy-kincseket 
bemutató kiállítást tekintettük meg. A 20000 kiállított tárgy Közép-Eu- 
rópa legnagyobb nyilvánosan látogatható magángyűjteménye elkápráz
tatott mindannyiunkat. Aranyműves munkák, elefántcsont miniatúrák, 
ékszerek, aztán a művészeti és csodakamra, visszavezettek bennünket a 
magyar mágnásnemzedék dicsőséges múltjába. A vár csodálatos fekvé
se, a kiállítás gazdagsága hosszú ideig emlékezetes marad számunkra.
13 órakor már újra magyar földön voltunk. Sarródon, a Fertő-Hanság 
Nemzeti Park Kócsagvár nevű központjában találkoztunk a nemzeti park 
lelkes munkatársával, aki igazi értékeket mutatott nekünk. A lápos me
zőn táplálékot kereső gólyák, a „fürge ürgék"-kel gazdagon lakott mező 
a legelésző rackajuhokkal, s a táj maga igazán felejthetetlen élményként 
marad meg a látogatóban. Időnk végére érve igazán pihentető, „relaxáló" 
programként egy Fertő tavi hajózás várt még ránk. Gazdagnak éreztük 
magunkat az átélt élményektől, s jó étvággyal fogyasztottuk a finom 
uzsonnát, s a még finomabb soproni bort, amit a hajón kínáltak.
Nem csalódtunk, akik e két naptól igazi értékek felkutatását és megtekintését 
vártuk. A látnivalók és a remek társaság azt a gondolatot érlelte mindannyi
unkban, hogy utazni és a természetet szerető emberekkel együtt lenni jó.
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FELFEDEZTÜK AZ ÉSZAK-VELEBIT-HEGYSÉGET

(A HEGYSÉG TERMÉSZETI KÉPE)

Szöveg: Dr. Montskó Péter Fotók: Jakab Albert

L
égvonalban mindössze hét km-re vagyunk az Adriai-tenger part

jától. Ott csillog a tenger ezüstös vize alattunk. A hajók is jól látha
tók. A három nagy és a számtalan kisebb szigetnek most inkább a 
körvonalai látszanak, mivel a délutáni Nap a tenger felől süt. Még most 

is nagy erővel. A hófehér szikla amin ülünk, még tovább fokozza a ve- 
rőfényt, visszaverve a Nap sugarait. A Velebit-hegység egyik csúcsán az 
1616 méter magas Zavizanon vagyunk. Törpefenyők és havasi borókák 
vesznek körül. Lábunk előtt néhány szép havasigyopár-tő.

Ha a napnak háttal fordulunk és keletnek tekintünk, végtelen hegyvo
nulatokat látunk ameddig a szem ellát. A fenyőerdők sötétzöldjét néhol 
havasi legelők, máshol fehér mészkősziklák tarkítják. A hegyvonulatok 
északi és déli irányba tovább hullámzanak. A látvány egyedülálló. A kék 
tenger az egyik oldalon a zöld erdők a másikon s mi mindkettőre felülről 
tekintünk rá. Igaza volt annak, aki ezt a hegységet ajánlotta felkeresésre. 
Mondván: „ha igazi szépet akar látni Horvátországban, ott túrázzon"'... 
(köszönet Zvonimir Maric-nak a korábbi pécsi horvát konzulnak) 
Ezzel a rövid bevezetővel szerettem volna érzékeltetni a pillanat és egy
ben a hegység nagyszerűségét, amit a túrázó megél ha felkapaszkodik 
az Észak-Velebit legszebb kilátást biztosító csúcsára. De hasonló lát
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ványban van része annak is, aki egy másik, hasonlóan csábító csúcsot 
választ. Jómagam kétszer voltam olyan szerencsés hogy ide eljutottam 
és remélem azok is követni fogják példámat, akik e sorokat olvassák. A 
cikkhez kapcsolódó fotódokumentációt Jakab Albert készítette, aki he
ted magával az első túrán elkísért.
A Velebit-hegység közvetlenül a horvát tengerpart mentén húzódik és 
három részre osztható fel. A déli harmadra jellemző, hogy magas szik
lafalak tagolják, viszonylag kopárabb, növényzete gyér. Egy jelentékeny 
része természetvédelmi terület (Paklenica).
A középső szakasz nem védett, javarészt fennsík jellegű, melyet azért szép 
és magas hegyek színesítenek (Satorina). Az Eszak-Velebit teljes terjedelmé
ben nemzeti park. Növényzetét tekintve rendkívül gazdag. Felszíne, álta
lános természeti képe igen változatos. A továbbiakban a hegységnek erről a 

részéről írok, 
a másik két
harmadról 
nincs szemé
lyes tapasz
talatom.
Magas hegy
ségről van 
szó, de csak 
„mérsékel
ten" magas 
hegyekről. A 
csúcsok ja
varészt 1600 
m körüliek, 
1 e g m a g a -

sabb mindössze 100 m-re emelkedik a többi fölé. A hegység hossza 54, 
szélessége 18 km. Megjegyzendő hogy az igazán látványos szakasz a fenti 
54 km-nek csak felét-kétharmadát teszi ki. A legészakibb részen 900 m 
körüli magasságok vannak. A hegységet kizárólagosan mészkő építi fel. 
Karsztterület esetenként fedett karszt, de a mészkő többnyire összefüg
gően jelenik meg a felszínen. Helyenként, ahol növényzet nem tud rajta 
megtelepedni, gyönyörű felszíni karsztjelenségeket lehet látni. Változatos 
és nagy kiterjedésű karmezők gyönyörködtetik a szemet. A megszámlál
hatatlan töbör alján nagyszámú barlang sejthető, néhány egyértelműen 
látható is. A barlangoknak tudomásom szerint csak egy kis részét tárták 
fel és járták be. Azokat, amelyek a Hajducki kukovi nevű tömbön találha
tók. A magasabban levő barlangok száját június elején még hó és jégdugó 
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tölti ki. Forrás, és felszíni vízfolyás gyakorlatilag nincs. Minden nedvesség 
eltűnik a töbrök és víznyelők alján. A hegységet járva ivóvíz csak a me
nedékházaknál szerezhető be. A hegység klímája magas-hegyi jellegű, de 
annál azért kellemesebb és barátságosabb. Valószínűleg ez a tenger köz
elségének köszönhető. Eső bármikor előfordulhat, azonban ez csak zápor 
jellegű. Tartós eső csak akkor alakul ki, ha nedves időjárási front érkezik. A 
Nap sokat süt. A hőingadozás nyáron nem nagy. A tenger felől fújó szelek 
simogatóan lágyak. A téli időjárást már nem akadályozza az Adria közel
sége. Összefüggő hótakaró alakul ki és a hófoltok a töbrök északi oldalán 
nyár elejéig megmaradnak. A hó mennyiségéről a menedékházakban lá
tott fényképek alapján kaptam ízelítőt. Az ősz korábban érkezik. Augusz

tus közepén már nyílik az őszi kikerics, megsárgulnak a füvek.
Ami a klíma tekintetében a hegységet különlegessé teszi, az a rendkívül 
változatos mikroklíma. Hasonló jelenség a Bükk-fennsíkon is megfigyel
hető, itt azonban hatványozottan jelentkezik. Oka a változatos, töbrökkel 
borított felszín. A hőmérséklet és páratartalom sokszor 10-15 m-en belül 
változik meg. A növényzet kitűnő indikátora a mikroklímának. Június 
elején egymáshoz néhány lépésnyi távolságra láttunk hó alól kibújó, 
kora tavaszi illír sáfrányt, tavaszi nárciszt es nyár eleji harangvirágot. A 
Vukusic snjeznica töbör legalján a hó egész évben megmarad.
A vegetáció rendkívül dús es változatos. Bükkösök váltakoznak lucfeny- 
vesekkel. A magasabb részeken megjelenik a törpefenyő. Ugyanezen a 
szinten a boróka egyik fajtája. Ennek a tűlevelei sűrűbbek és lágyabbak, 
a tujára emlékeztetnek. Nem nő magasra mint az általunk ismert boróka, 
hanem ágaival a törpefenyőhöz hasonlóan a földre lapul. Sűrű rugalmas 
hálót képez, mely esetenként az ember súlyát is megtartja. Tökéletesen 
kihasználja a talaj mélyedéseit, a szél sehol sem tud benne megkapasz
kodni. A téli zord időjárás hatása egyébként szembetűnő a magányos 
fenyőkön, melyeken kifejezett szelnyomas hatas lathato. Az agak mind 
az uralkodó szél irányába állnak. A törpefűz bezzeg, melynek magassága 
még a gyepszintet is alig haladja meg, védve van minden légmozgástól.
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A hegyi réteken és az egykori legelőkön rendkívüli fajgazdagság látható. 
Magashegyi és mediterrán elemek egyaránt találhatók. A hegység tenger felé 
eső nyugati lejtőire jellemző az utóbbi, középső és a keleti, végig erdőkkel 
borított részeire az előbbi. Mivel nem vagyok hozzáértő botanikus, csak a szá
momra ismert és látványosnak tartott lágyszárúakat említem. Zergeboglár, illír 
sáfrány, fecsketámics, szártalan bábakalács, kosborfélék, salamonpecsét, komis 
tárnics, havasi gyopár, lónyelvű csodabogyó, havasi mák, vörös és kék áfonya. 
Előfordul itt a legnagyobb és legpompásabb európai orchidea faj a boldogasz- 
szony papucsa is, de ezt sajnos nem volt alkalmam látni. Rosszul választottam 
meg az időpontot. Június eleje túl korai, augusztus közepe túl késői volt.
A helyi természetvédők kitűnő megoldást találtak a gazdag flóra be
mutatására. Egy töbörben megalapították a Velebiti Botanikus Kertet. A 
hatalmas töbör más-más oldalán többféle, a hegységre jellemző mikro
klíma van jelen. Ennek következtében más-más növénytársulás talál itt 
számára ideális helyet. Ezek után csak minimális kertészeti rendezésre 
van szükség ahhoz hogy a hegység valamennyi jellemző növénye bemu
tatható legyen ugyanott. Egyetlen kertész rendben tudja tartani a terüle
tet. Elgondolkodtató, hogy a kerten négy turistaút fut keresztül, a terület 
nincs bekerítve és nincs őrző személyzet. A növényeket mégsem ássák 
ki, és nem viszik el a táblákat sem. Tanulhatunk.
A kertész egyébként rendkívül barátságos közvetlen ember, a nyelvi ne
hézségek ellenére. Jellemző hogy saját főztjét, majd máskor szilvóriumát 
osztotta meg velünk. (Túratársaim tanúsíthatják). A Botanikus kert bejá-
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ratánál részben ingyenesen, részben pénzért 
növénytani brosúrák kaphatók.
Az Eszak-Velebitben léteznek ritka állatfa
jok, de ezekkel gyakorlatilag 0 százalékos 
eséllyel találkozhatunk. A menedékház
ban láttuk vipera és fajdkakas fényképét 
melyek bizonyítottan ott készültek, de 
nem tudni mikor és kinek sikerült a két 
egyébként remek fotó. Ottjártunkkor csak 
lovakkal és öszvérekkel találkoztunk, de 
ezekről nem érdemes szót ejteni. Valami
kor a réteken külterjes szarvasmarha és 
birkatartást végezhettek. Ennek nyomai a 
Krasanska Jezera nevű fennsík jellegű ré
ten most is láthatók. A kiterjedt állattartás 

megszűnt, csupán egy ménest hagytak meg. Az állatokat a szabadban 
tartják és ezzel a „kontrollált legeltetéssel" tartják fenn a nemzeti park
ban az eredeti növényzetet. A ménes ridegtartással a téli időszakot ki
véve folyamatosan a szabadban van, ennek ellenére nagyon szelídek és 
barátkozók mind a lovak mind a két öszvér. Az állatok egy kisebb része 
a menedékház körül legel, ezeket karámban tartják és lovagolják. Itt a 
turista nem kakaskukorékolásra ébred, hanem lónyerítésre.
Nem tartozik szorosan ide, de a lovakkal kapcsolatban meg kell említeni 
a különleges zenei élményt is. A három kanca csengőjének hangja között 
pontosan egy-egy tercnyi volt a különbség (dó mi szó). Ezek aztán vélet
lenszerűen megszólalva a legváltozatosabb harangjátékokat adták ki.
A természeti kép után lássuk hogy a gyalogtúrázó hogyan juthat el a 
hegység belsejébe. Maga a hegység azokon az utakon közelíthető meg, 
amelyek az Adriai-tengerhez vezetnek. Egészen az Eszak-Velebit szívébe 
is el lehet gépkocsival 
jutni. Ennek persze ára 
van a szó szoros értel
mében. Személyenként 
3o kuna a belépő három 
napra, 5o kuna egy hét
re. Ezen kívül éves be
lépőt is lehet váltani 100 
kunéért. A díj magában 
foglalja a már említett 
botanikus kert meglá
togatását is. Ha az úton 
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tavaszi vagy őszi időszakban nem is szednek pénzt, ezt ebben az esetben 
a menedékházakban kell befizetni. Egyébként a horvátországi nemzeti 
parkok mindegyikébe kell jegyet váltani.
Az Eszak-Velebitet három irányból lehet megközelíteni. Oltari, Krasno 
Polje és Jablanac felől. Valamennyi út kezdetben aszfaltos, majd kőzúza
lékkal fedett erdei út. A minősége tehát nem tökéletes, de lassú tempóban 
jól járható valamennyi. Télen, havas útviszonyok mellett egyedi megfon
tolást igényel. A három irányból három menedékház érhető el. A negyedik 
ház csak gyalog közelíthető meg. Ez utóbbi folyamatosan nyitva van, és a 
masszív kőházat bárki igénybe veheti. Agyak vannak, de nincs ágynemű 
és nincs víz. A Rossijevo koliba inkább bivak háznak tekinthető.
A Zavizan ház 1594 m magasan helyezkedik el. Egész évben nyitva van, a 
ház gondnoka állandóan ott-tartózkodik. Tekintettel arra, hogy ez egyben 
meteorológiai állomás (eredeti funkciója is ez volt) mely folyamatos ottlétet 
igényel. A ház fekvése pazar. Rálátásunk van az egész Eszak-Velebitre, az 
Adriai-tengerre. És ne felejtsük el milyen magasan vagyunk. Kelendő is a 
ház a természetjárók körében. Főszezonban jó előre kell szállást biztosítani. 
A második ház a Lubenovac réten helyezkedik el, 1265 m magasan. Egy
szerűbb faház, egy közös szobával. Folyóvíz nincs, ivóvíz a ház mellett 
levő kútból nyerhető. A ház körül a sátrazás engedélyezett. Itt csak nyári 
időszakban van gondnok, más évszakban előre meg kell beszélni a szál
lást. Ezen ház előnye hogy közvetlenül a hegység leglátványosabb hegye, 
a Veliki Kozjak alatt helyezkedik el. Az említett rét pedig olyan gyönyörű, 
hogy egy teljes napot el lehet ott bámészkodással tölteni. A harmadik me
nedékháznál nem jártam. Ez az előbbihez hasonló méretben és férőhely
ben, illetve a szállásbiztosítás feltételei szerint is. Innét az Észak-Velebit 
déli része közelíthető meg jól. A Veliki Alan ház 1305 m magasan van. 
Turisztikai szempontból a hegység főbb látnivalói a következők.
Az útvonalakat részletesen leírni azt hiszem nem szükséges, az ottani tú
rázáshoz térkép mindenképpen szükséges. A Zavizan háztól követhető 
főbb irányokat és az egyes részek jellegzetességeit írom le itt.
A tengerparttal párhuzamosan futó, ahhoz a legközelebbi gerinc legfőbb 
érdekességét és hangulatát a bevezetőben leírtam. Ebben az irányban 
több hegy is található, melynek kopár mészkő csúcsáról egyszerre látha
tó a tenger és az Adria szigetvilága, valamint az erdővel borított hegyek. 
Ezek a csúcsok északról délre haladva a következők.
Vucjak 1644 m,Velika Kosa 1622 m,Balinovac 1602 m, Zavizan 1616 m, 
Gromovaca 1676 m, Pasaricev kuk 1630 m, Crikvena 1641 m. Az út kö
zépső szakasza kopár, erősen tagolt felszínű területen halad. Ezt a turista 
utat 1930-ban építették, óriási emberi erőt felhasználva. Hatalmas sziklá
kat kellett megmozgatni ahhoz, hogy itt járható gyalogút keletkezzen.
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Tették ezt anélkül hogy az anyagi áldozatnak (a munkások igen jó fize
tést kaptak) és befektetett munkának közvetlen gazdasági haszna lett 
volna. Az út a tervező és a munkákat irányító mérnök nevét viseli. Ebben 
az irányban lehet eljutni a már említett Rossijevo kolibahoz.
Ehhez a területhez kapcsolódik a Vratarski kuk (1676 m) tömbje, mely 
nagyjából kelet-nyugati irányú rövid gerinc. Ez is szinte teljesen kopár. 
Lesimított szikla felszíneken túrázunk, mély szakadékok mentén. Bár 
jelzett utak vezetnek itt is, tudni kell hogy időnként mászni kell és az 
utak veszélyességük miatt drótkötéllel biztosítottak. Ez a rész tehát va
dabb, de épp ezért különleges is. Hasonlójellegű, de könnyebben járható 
a Hajducki kukovi nevű gerinc.
Ezen két kilátó pont és egy barlang közelíthető meg jelzett úton.
A Zavizan háztól keleti, délkeleti irányba találjuk az erdőkkel borított, 
középső tömböt. Itt áll az Eszak-Velebit legmagasabb pontja az 1699 m 
magas Rajinac. Fenyőerdő borítja, csúcsa azonban sziklás és így gyö
nyörű körpanorámát élvezhetünk. Láthatjuk, hogy hol jártunk eddig és 
remekül megtervezhetők további túrák is. A tenger innen azonban már 
nem látszik, mivel az előbb leírt, nem sokkal alacsonyabb gerinc takarja.

A csúcs alatt nem sokkal, az úttól északi irányba letérve és kissé lefelé 
mászva a töbörben egy gigantikus barlangbejáratot lehet látni, melyet 
jégdugó zár le. Aki barlangászik, különösen fogja értékelni.
A középső tömb másik csúcsa az 1676 m-es Pivcevac, melyről nem 
kevésbé szép a kilátás. A két hegycsúcs keleti tövében helyezkedik el a 
Krasanska jezera nevű hatalmas rét. Ezen a karsztfennsíkon tartják a már 
említett ménest. A turistautak egy kápolna romjánál találkoznak. A mező 
a nevét az itt található tóról kapta. Ha azonban felkeressük, ne várjunk 
túl sokat. A töbör alján összegyűlik az esővíz, és ez egy sekély sáros vizű 
tavacskát képez. Itt itatják a lovakat. A réten az évszakoknak megfelelő
en rengeteg virág nyílik. A mezőt körben fenyők szegélyezik.
A hegység egyik legszebb hegye a Veliki Kozjak. Nem magasabb ez sem 
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mint a többi csúcs (1629 m). Azonban környezetétől határozottan elkülö
nül, és ezért hirtelen magasodik fel. Alját sűrű erdő borítja, és ebből emel
kednek ki, szinte függőleges falakat képezve, hatalmas mészkőtömbjei. 
A hegy megjelenésében van valami arisztokratikus ünnepélyesség. Meg
mászni sem egyszerű. Bárhonnan közelítjük meg, először le kell ereszked
ni. utána ismét sokat kapaszkodni felfelé. A hegycsúcsról már a Középső- 
Velebitet látjuk mely déli irányba itt kezdődik. Éles földrajzi határ persze 
nem látható. A sziklafalak föntről nézve nem kevésbé látványosak.
Remélem ezzel a néhány sorral sikerült érzékeltetnem azt, hogy az 
Észak-Velebit milyen egyedülálló élményt nyújt annak, aki itt túrázik. 
Elsősorban önálló célpontnak ajánlható. Érdekes lehet azonban annak is, 
aki tengerparti nyaralását akarja színesebbé tenni. Közelsége miatt egy 
napra is felkereshető, vagy a nyaralás elejére, végére beiktatható.
Személyes élményemmel kezdtem el ezt az írást, azzal is fejezem be. 
Autóval a tengerparttól a Velebit belsejébe érni még 60 perc sem kell. 
Ennyi idő alatt hosszú távot nem lehet megtenni. Az utazó körül mégis 
akkorát változik a világ ezen a rövid úton, mintha egy másik földrészre 
utazott volna. A tengerpart zsivaja, forrósága, sűrű forgataga után csend, 
fenséges nyugalom és béke fogadja.
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A „JELIGE" MEGSZÜLETÉSÉNEK TÖRTÉNETE

DR. ZOLTÁN VILMOS

Köszönet tagtársunknak, más is 
próbálkozzon hasonlókkal!

(Szerkesztő)

R
égi, ugyanakkor eléggé kalandos története van a Mecsek Egye

sület nemrég közkinccsé tett, tagjainak gondolatvilágát tömören 
kifejező jelmondatának a „Jeligédnek. Keletkezésének ideje 
még a múlt század húszas éveinek végéig nyúlik vissza. Ekkor határoz

ták el ugyanis pedagógus szüleim először (amúgy is mint szenvedélyes 
turisták), hogy a Kelet-Tiroli Dráva-völgy egy bájos kis falujában, Nikols- 
dorfban fogják eltölteni a nyári szabadságuk egy részét. Miután, mint kis
gyermeket engem is minden alkalommal magukkal vittek, innen keres
tük fel nap mint nap a Lienzi Dolomitok festői szépségű hegyeit-völgyeit, 
miközben alig tudtunk betelni a magas hegyvidék testet-lelket felüdítő 
szépségeivel. Már az első években egy szép napon felkereste édesapámat 
a falu plébánosa (aki jól tudta, hogy apám zeneiskolai tanár) és azzal a 
kívánsággal állt elő, hogy írna a községi férfi-énekkar számára egy olyan 
„Jeligé"-t, amely néhány rövid versszakban jól visszaadná a tiroliak köz
ismert hazaszeretetét és a hegyek iránti rajongását. A felkérést hamarosan 
tett követte. Édesapám egy nap alatt megírta a kért „Jeligé"-t, amelyhez 
irodalmár édesanyám írt egy lelkesítő, hazafias szöveget. A rövid kis mű 
annyira megtetszett a falusi embereknek, hogy mind a mai napig nem fe
lejtették el, olyannyira, hogy minden közösségi rendezvényükön azóta is 
felcsendül ez a kis dal, amely így már végérvényesen az övék lett.
Fenti gyermekkori élményeimet az idő már rég elhomályosította, amíg 
a minap, egészen véletlenül, a régi családi irományok böngészése köz
ben rá nem akadtam a ma már több mint fél évszázados nikolsdorfi „Jel
ige" hiteles történetére. Ekkor döbbentem rá arra a valóságra, hogy a mi 
régi, patinás Mecsek Egyesületünknek még a mai napig sincs egy közös 
gondolatot vagy eszmét kifejező hasonló jelmondata. A második gondo
lat már magától értetődően azt sugallta számomra, hogy talán érdemes 
volna ezt a régi kis művet egy nekünk szóló magyar szöveg segítségével 
feltámasztani és így az általános használat számára alkalmassá tenni.
Az események innen kezdve érezhetően felgyorsultak. Az eredeti dalla
mot átírtam a capella vegyes karra. A mű összhangzattani korrektsége 
érdekében igénybe vettem, barátom: Tillai Aurél karnagy szakmai se
gítségét, amiért neki ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki. Az igazi
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nehézségek, pedig csak ezután következtek. A zenei mondanivalóval 
társított saját szöveg nagyon nehezen akart összeállni. A tömör monda
nivaló már nagyjából együtt volt, de a rövid kis strófák rímei még sokáig 
sántikáltak. (Azóta érzek őszinte és mély tiszteletet minden poéta iránt, 
amióta igazi dilettáns létemre nekivágtam ennek a keserves feladatnak!) 
így tehát ez a versike is, amely ha nem is szárnyal Arany János-i ma
gasságokba, őszinte gondolatai, és szándékai révén talán mégis el fogja 
nyerni tagságunk tetszését.
Ezzel indítom útjára ezt a kis dalt. Fogadjátok sok szeretettel!
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MECSEK ŐSZI MOSOLYA

Lénárd József

Ott voltam, ahol a som megterem. 
Mint az élet fanyarkás mosolya, 
úgy szorította számat a csókra 

a sok, bohó, bordószem, s kerestem 

újra. Érezni akartam, s kezem 
kutatta a fák ágait. Lopva 

eszembe jutott az az egy óra 
a szép, őszi avarban, szertelen.

Akkor a nagy csöndben meghallottam 
azt is, amit mondani akartál. 

És szedtük a somszemeket szótlan.

Az avarban futkosott a szerelem, 
csókokban oldódott minden zár, 

csak a szemed volt csukva s a szemem.
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A MECSEK ARCA

Lénárd József

Oh, te szép Mecsek! Sudár fáid között 
akár a vércseppek, olyanok a somszemek. 

Hiába takargatod. Levélmarkaidban 
megtalálják a kutató ujjak, kezek. 

Mint a tündéreket a mesében, 
úgy várjuk, hogy megjelenjen 

őszi ruhád színpompája: 
az a zöldből barna, meg a sárga.

Aztán, mint egy szép nőt, ha vetkőzöl, 
meglesünk. Színes levélruháidnak táncát 

a szelek kavarják, varázsolják, 
és eljön majd a nagy álmodozás.

♦ * *

A hajnali köd, pára, mint remete szakálla, 
beborítja a Mecsek arcát.

Ellene csatázik a kő is, harca a megmaradás. 
Az indián nyárban a kilátó szemét 
a maradék napfény törölgeti épp. 

Néha még kivár, hátha elakad a tél. 
De mindig eljön, s a megmaradt 

levélruhákat szaggatja szét.

* * *

Óh, ti emberek! Vigyázzunk!
Ezek a szép hegyek nekünk rejtegetik 

a madarak dalát, virágok fésűs szirmait. 
Vigyázzunk rájuk! Engedjük, 

hogy a völgyekben a kis patakok, kövek 
virágokkal ölelkezzenek.

Ne szakítsd le, hogy jövőre is éljenek.
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VERSEK, KÉPEK A MAGAS-TÁTRÁRÓL

Versek: Faltis Róbert Képek: Baumann József

A Kopa-hágóról

Valószínűtlenkék az ég. 
Felhőnyájat nem terel 
a furcsa-pásztor lengyel szél. 
Tétlenunalmában fütyörész, 
rézfüvet hullámoztat.

Lenyűgöz a rőt hegyi 
csodaringás.

Ahol a hegyoldal lejtése 
meredélybe vált, az út 
aláfordul, siet a völgybe 
törpefenyők között 
bujókálni.

Völgy mélyén, akárha tükrök, 
a Fehér-tavak csillannak.
Beléjük szúrva
a Fehértavi-csúcs sokszorozódik.

A szél ha aláiramlik, 
sziklákba botolva bucskázik. 
Tóra veti magát; törnek 
a tükör tavak, fodrozódik 
a sok kékezüst felszín.

Ki lehetett itt az első,
Ki ezt a látványt csodálta?
Mi vezérelte, csalta ide?
Célja mi lehetett?
Az idő feneketlen zsákja rejti 
a választ.

Megválaszolhatatlan a talány.
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A Zöld-tónál

Akár gigászok építette amfiteátrum 
a völgynek hegybeni végződése. 
Színpad benne a tó.
Főszereplők rajta a színek; 
vízmélyi csodás zöldek.

Az erre járót hatalmas nézőtér 
fogadja,

határolják büszke bércek, 
és akárha színházban büfé;
csalogat a parton biztos fedél.

A háztól jobbra a „Karbunkulus" 
- mint szigorú színpadmester - 
áll, átellenben - ügyelő -, 
a kis-Késmárki-csúcs, figyel. 
Színpadhoz háttér a Papirusz-völgy. 
Zuhatagjai csoda-orgonasípok.

Színházhoz páholy a 
ház mellé most ácsolt terasz. 
Itt ülünk, magunkba szívjuk 
az ácsolt fenyő gyantaszagát. 
Hűvös szél szolgáltat 
halkan-könnyű háttérzenét, 
és élvezzük a tó frissvíz illatát.

Köröttünk régi idők tanúi; 
hallgatásukban is beszédes
sziklatömbök.
Mélyükbe zárva a messzi-múltak; 
a színpad örök repertoárja.

Lenyűgözött-csendesen szemlélődünk. 
Alámerítkezve a csendbe 
tűnik kacajos vidámságunk. 
Hallgatjuk mint szólnak hozzánk 
a bércekről ideszakadt kövek.
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A KÖRNYEZETÉRZÉKENY KARSZTOK 
SZENNYEZETTSÉGVIZSGÁLATA AZ AGGTELEKI 
KARSZT, ÉS A BARADLA-BARLANG PÉLDÁJÁN

SZŐKE EMÍLIA

N
apjainkban a környezetszennyezések vizsgálata során egyre 

gyakrabban előtérbe kerül a nehézfém-terhelések táji érté
kelése. Annak ellenére, hogy a nehézfémek környezetünk 
természetes alkotóelemei közé sorolhatóak, potenciálisan toxikus 

anyagoknak tekintjük azokat. Főleg a városi és ipari környezetben az 
élővizek, talaj, légkör nehézfém-koncentrációja rendellenesen megemel
kedett. A talajok, s a kultúrnövények elemtartalmának időbeli változását 
figyelemmel kísérő kutatások előrejelzései alapján valószínűnek látszik, 
hogy a következő évtizedekben a nehézfémek meghatározó környezeti 
stressztényezővé válnak. Ennek egyik oka, hogy a fémek biológiailag 
nem bonthatók le, az élő szervezetbe kerülve ott felhalmozódhatnak. 
Ez mindenképpen indokolja az emberi szervezet számára káros fémek 
kutatását a karsztokon is.
Környezet- és természetvédelmi szempontból a karsztok a legérzéke
nyebb területek közé tartoznak. A karszt egy olyan összetett rendszer, 
amely a földtani felépítés, éghajlat, talaj és növénytakaró kölcsönhatá
sára alakul ki. Ezen tényezők közötti kapcsolatok nagyon sokirányúak, 
bármelyik tényező megváltozása (megváltoztatása) az egész rendszer 
előre csak nehezen prognosztizálható változását vonja maga után. Hid
rológiai rendszerének nyitottsága és háromdimenziós hatásfelülete révén 
a karsztterület nagyon gyorsan reagál az antropogén káros befolyások
ra. A karsztos terület fejlődésének és változásának motorja a víz, amely 
igen fontos ivóvízbázis is egyidejűleg. A világ lakosságának vízellátását 
25%-ban karsztvízből oldják meg, ezért a jövőben nem lehet a környezeti 
károk hatásait mellőzni a kutatásban. A Mecsek Egyesület Barlangkutató 
Osztályának, és a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület tagjaként, a 
Szegedi Tudományegyetem, és főleg dr. Keveiné dr. Bárány Ilona tanszék
vezető támogatásával indítottam el a kutatásomat még 2000-ben. Vizsgá
latom során elsősorban az aggteleki karszton található Baradla-, Béke-, 
Kossuth-, és Vass Imre-barlang vízgyűjtő területéről begyűjtött vízminták 
elemzésével kísérelem meg bemutatni a terület nehézfém-szennyezését. 
2000 decemberétől 5 alkalommal volt lehetőségem mintavételezésre. A 
terület fémszennyezettségét nem csak vízminták (forrásvizek, barlangi 
csepegő vizek), hanem több helyről gyűjtött barlangi agyag alapján is 
vizsgálom. A vizsgálat célja volt választ adni a következő kérdésekre: .

293



• Mutatkozik-e jelentős mértékű szennyeződés a vizsgált vizekben ?
• Van-e hasonlóság az egyes mintavételi helyek vízminősége között?
• A vizsgált karsztos vízvezető rendszerekben hogyan változik a vizsgált 

elem koncentrációja, történik-e öntisztulás, vagy a terhelés a karsztban 
fokozódik?

• A kapott eredményekből lehet-e a szennyező források helyére és 
tulajdonságaira következtetni ?

Ezen folyamatok ismerete azért fontos, mert a kedvezőtlen folyamatok 
hatásait csak hosszabb idő elteltével észleljük, amikor már nincs lehe
tőségünk beavatkozni. Ugyanakkor a nagyobb karsztforrások foglalása, 
vizüknek vízellátási rendszerbe kapcsolása napjainkban is folyik. Ezek 
egy része helyi vízigényeket elégít ki (Babot-kút, Kis-Tohonya-forrás), 
míg az újabbak már a távolabbi települések vízellátási gondjainak meg
oldásába is besegítenek (Pasnyag-forrás, Papkerti-forrás).
Az elmúlt évtizedekben hasonló vizsgálatokat nemzetközi szinten 
végeztek, de Magyarországon még nem került sor az Aggteleki karszt
vidék forrásainak ilyen irányú elemzésére. Mivel a karsztvíz itt fontos 
ivóvízbázis, ma még mérsékelt szennyezettségének kimutatása a továb
bi védelmi intézkedések megtétele miatt igen fontos. Ugyanakkor a ma 
még új adatsor a további kutatások számára fontos lesz a jövőben.
A vizsgálat rendkívül adatigényes és magas költségekkel járó munka. 
A csepegő vizek összetétele nagyon gyorsan, akár napról napra is vál
tozhat, pillanatnyi, szúrópróbaszerű mérési eredményekre az általános 
trendek vizsgálatánál csak kis mértékben lehet támaszkodni. Adataim el
sősorban figyelemfelkeltők és etalont képeznek a további kutatásokhoz. 
A továbblépéshez szükség lesz egy hosszabb időintervallumot felölelő 
méréssorozatra, illetve egy monitoringszerű megfigyelés elindítására.

Mintavételi helyek és módszerek

A
 vízminták nehézfémtartalmát a Szegedi Tudományegyetem

Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék ÁSS laboratóri
umában atomabszorpciós lángfotométerrel határoztuk meg. Az 

Aggtelek-Rudabányai-vidék földtani, tektonikai és morfológiai tagoltságá
nak következménye, hogy a karsztvidéken 90 kisebb-nagyobb karsztforrás 
fakad, melyek különféle mészkőből és dolomitból felépülő területek karszt
vizeit vezetik a felszínre. A karsztforrások fakadási helyét főként földtani 
szerkezeti vonalak határozzák meg. Ezek közül 5 forrást választottam ki, 
melyek viszonylag közel találhatók egymáshoz. Mindegyik forráshoz tar
tozik legalább egy barlang, és ezeknek a bejárhatósága is szerepet játszott a 
források kiválasztásánál. Az alábbi barlangok vizét és forrásait elemeztem:
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• Baradla-barlang - Jósva-források: Rövid-barlangi forrásszáj
Hosszú-barlangi forrásszáj

• Béke-barlang - Komlós-forrás
• Kossuth-barlang - Nagy-Tohonya forrás
• Vass Imre-barlang - Kis-Tohonya forrás
• Rákóczi I.-barlang
• Földvári-barlang

A Baradla-barlangból három különböző helyről gyűjtöttem vízmintát. 
A Hangversenyteremnél az Acheronból, mely a Baradla aggteleki olda
lának kiépített részén található. (Sajnos a Styxből szárazság miatt nem 
sikerült vízmintát hozni). A Retek-ág a barlang közepén található, több
nyire a Zombor-lyuki víznyelőből származik a vize. A Csipkés-kút pedig 
a barlang jósvafői oldalán, a Vörös-tói bejárat után található, aktív cse
pegő víz. Az agyagmintát szintén a Hangversenyteremből gyűjtöttem, 
valamint a Retek-ág Kúszó ágából.

Eredmények

A
 mészkövek nehézfémtartalma általában nem túl magas. Me- 

rian vizsgálatai szerint a mészkövek az alábbi átlagos kon
centrációban tartalmazzák a különböző nehézfémeket: Cu: 4,

Co: 2, Cd: 0,165, Ni: 15, Pb: 5, Zn: 23, Mn: 700 ppm. Brümer a kémhatás 
függvényében mobilitási sorrendet állított fel: Cd: pH<6-6.5, Mn, Ni, Zn, 
Co pH<5.5, Al, Cu pH<4.5, Pb pH<4 esetében válik mobilabbá. Ebből ki
tűnik, hogy az alacsonyabb kémhatás általában elősegíti a nehézfémek 
mobilitását, azaz talajoldatba kerülését.
A vízmintákban az alábbi elemek koncentrációját határoztam meg: ólom, 
kadmium, cink, kobalt, réz, vas, mangán, nikkel és króm.
Az ötsorozatnyi aggteleki vízminta mérési eredményei valamelyest 
szinkronban vannak a Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Táj
földrajzi Tanszékén végzett korábbi vizsgálataival. A 2000 és 2001-es 
vízminták mindegyike ólommal és kadmiummal szennyezett, az ivóvíz
minősítésnél megengedett határértéket túllépik.
Míg 2000-ben a Jósva-források Hosszú-barlangjában jelent meg a leg
koncentráltabban az ólomtartalom (0,095 mg/1), addig 2001-ben a Jósva- 
források Rövid-barlangjában. A Nagy-Tohonya forrásban nagyobb kon
centráltsággal fordul elő az ólom (0,042 mg/1), mint a Kossuth-barlang 
végpontján található szifontóban (0,025 mg/1). Valószínűsíthető tehát, 
hogy a barlangban az ólomkoncentráció utánpótlódik, töményedik. A 
Béke-barlangnál fordítva figyelhető meg: a barlangban nagyobb a víz
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ben az ólomkoncentráció (0,029 mg/1), a Komlós-forrásban pedig pont a 
megengedett határértéknyi mennyiséget találunk (0,01 mg/1). Ennek oka 
lehet a barlangban található sok tufagát által felduzzasztott medence, 
ahonnan az esetleges szennyeződés lassabban jut a felszínre. (Ezt a ké
sőbbiekben a visszaduzzasztott tavak iszapjának elemzésével bizonyít
hatjuk). Az is előfordulhat ugyanakkor, hogy a víz időközben felhígult, 
más forrásvizekkel keveredett (ez későbbi vizsgálat tárgyát képezi). 
Akadmiumtartalomnál ugyanez a tendencia figyelhető meg a 2000-es min
ták alapján. A cink, kobalt, réz, és nikkel koncentrációk a 2000-es és 2001-es 
mintákban az ivóvíz-minősítésnél megengedett határérték alatt maradnak. 
A 2000-es mintákban a krómtartalom csak a Béke-barlangban lépi túl az 
ivóvíz-minősítésnél megengedett határértéket (0,062 mg/1). A Komlós-for
rásban szintén kimutatható magasabb krómkoncentráció, de nem lépi túl a 
határértéket. A többi forrásban, barlangban szinte meg sem jelenik a króm. 
Tehát egyértelműen a Béke-barlang vízgyűjtő területére jellemző. Ugyanez 
figyelhető meg a 2001-es minták alapján is, hiszen egyik vízmintában sem 
jelenik meg krómtartalom, csak a Béke-barlang vízgyűjtő területén. Igaz 
ugyan, hogy alacsonyabb a koncentráció tartalma, mint az előző évben, és 
nem is lépi túl az ivóvíz-minősítésnél megengedett határértéket.
A 2002-es mintákban pedig már minden vízgyűjtő területen magas a 
krómtartalom, sokszorosa a megengedett határértéknek. A Baradla bar
langban augusztusban gyűjtött vízmintákban a legnagyobb a koncentrá
ció (a Retek-ágban, ahol 1,722 mg/1, a Csipkés-kútban, ami aktív csepegő 
víz, tehát nem is tudott, pl. egy mésztufagát mögött betöményedni, 1,652 
mg/1, a megengedett határérték 0,05 mg/1 !!!). A Baradla-barlang Alsó- 
Hosszú barlangjában jelenik meg nagyobb koncentrációban a krómtar
talom, majd a Rövid-barlangban.
Aggteleki karsztvizek krómtartalma 2002. augusztus-december között:
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Augusztus

Október

December
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Egyértelműen megállapítható, hogy a Baradla-barlang vízgyűjtő terü
letét érhette nagyobb szennyezés, majd a Vass Imre-barlang, és a Béke
barlang vízgyűjtő területe követi azt. A Kossüth-barlang vízgyűjtőjében, 
augusztusban nem jelenik meg a krómszennyezés, csak októberben. 
Ebből azt a következtetést tudjuk levonni, hogy a területre északnyugati 
irányból érkezhetett a szennyeződés, hiszen ott nagyobb a koncentrált
ság. Októberre a Baradla-barlangban már alacsonyabb a mért krómtarta
lom, mint augusztusban, a Jósva-források Rövid-barlangjában a legma
gasabb a koncentráció. Decemberre a krómkoncentráció csökken, ugyan 
még mindig magasabb, mint az ivóvíz-minősítésnél megengedett, de 
már jóval alacsonyabb a koncentráció, mint októberben. Tehát minden 
valószínűség szerint a szennyeződés fokozatosan elhagyja a barlangot. 
A mért koncentrációk mindegyike sokszorosan meghaladja az ivóvíz
minősítésnél megengedett határértéket (1-3. ábra). Hasonló adatokat 
mértem a Baradla-barlang területéről hozott két iszapmintában is.
A 2002-es minták mindegyikében a cinkkoncentráció egy kicsit túllépi 
az ivóvíz-minősítésnél megengedett határértéket. Mindkét sorozat 
mintáiban, a Komlós-forrásban éri el a legnagyobb értéket. Hasonlóan 
a krómtartalomhoz, az a következtetés adódik, hogy egy szennye
ződés hagyja el a területet. A Baradla-barlangban vett több vízminta 
elemkoncentrációja alapján jutottam erre a következtetésre, hiszen: 
az augusztusi mintákban a víznyelők felőli részen magasabb az el
emtartalom, míg októberben már a forrásnál jelentkezik a nagyobb 
koncentráció. Ugyanakkor augusztus folyamán nagyobb szennyező
désnek lehettünk tanúi, októberre ez a mennyiség csökkent. Egy ár
hullám levonulásához lehetne hasonlítani a szennyeződés levonulását 
a barlangban. A magas cinktartalom nem csak a Baradla-barlang víz
gyűjtő területére jellemző, hiszen magas értékkel találkozunk a Kom
lós-forrásban, ami alapján valószínűsíthető, hogy a Béke-barlang víz
gyűjtő területén is megnőtt a koncentráció.
A 2002 augusztusi mintákban a Baradla-barlang és a Vass Imre-barlang 
vízgyűjtő területén a határérték fölötti nikkelkoncentrációt tapasztal
tunk. A Retek-ágban 0,312 mg/1 értéket ér el (az ivóvíz-minősítésnél 
megengedett határérték 0,2 mg/1), a Hosszú-barlangnál, pedig 0,288 mg/1 
a koncentráció. Az októberi vízminták közül csak a Hosszú-barlangnál 
figyelhető meg, hogy a nikkelkoncentráció túllépi az ivóvíz-minősítésnél 
megengedett határértéket 0,43 mg/1 értékkel.
A 2002 októberében, valamint decemberében a Baradla-barlang Retek
ágából vett vízminta mangántartalma (1,997 mg/1, majd 12,220 mg/1) 
jelentősen túllépi a határértéket (0,5 mg/1). Máshol nem tapasztaltam 
magasabb elemkoncentrációt.
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A 2002 decemberi karsztvizek ólom- és kadmiumtartalma jelentősen 
megnövekedett az augusztusihoz képest, és mindegyik túllépi az ivóvíz
minősítésnél megengedett határértéket. Legmagasabb ólomszennyezést 
(0,39 mg/1 fölötti értéket) a Retek-ágban, majd a Nagy-Tohonya és Kis- 
Tohonya-forrásban tapasztaltam.
Összességében megállapítható, hogy 2000-2001. és 2002 decemberében 
mért mintákban kadmium- és ólomszennyezés jellemző a területre, 
2000-ben néhol króm, 2001-ben pedig magasabb vas- és mangántartalom 
társul ehhez. 2002-ben egy szennyező hullám levonulása figyelhető meg, 
ahol főleg a króm, nikkel és cink koncentrációja igen magas.
Az iszapmintákban mért elemkoncentráció egy alkalom kivételével 
sohasem lépte túl a megengedett határértéket, viszont minden általunk 
mért elemnél megfigyelhető, hogy a Hangversenyteremnél alacsonyabb 
a koncentráció, mint a Retek-ág Kúszó-ági elágazásánál. A krómkon
centráció a talajban megengedett határértéket tízszeresen túllépi, alátá
masztva a vízminták eredményeiből leszűrt következtetést, mely szerint 
krómszennyezés került a területre.

Lehetséges szennyező források

Á
ltalánosan elmondható, hogy a karsztok belsejébe szennyezőa

nyag három fő irányból és módon kerülhet. Ennek leggyorsabb 
módja a víznyelőkön keresztül történő beáramlás. Amennyiben 
nyitott torkú nyelőről van szó, a víz akadálytalanul kerülhet a kőzettömeg 

belsejébe. Amennyiben az illető vízvezető rendszerhez nem karsztos víz
gyűjtő is tartozik, az onnan érkező szennyeződés is akadálytalanul juthat 
a karsztba. Időszakos víznyelők esetében, ahol általában több-kevesebb 
eltömődéssel találkozunk, bizonyos fokú szűrés tapasztalható. 
Kőzethatáron történő beszivárgás elsősorban valamilyen helyi erózió
bázis közelében alakulhat ki, különösen, ha a felszínen erre alkalmas 
tevékenység (intenzív mezőgazdaság, szemétlerakás stb.) folyik.
A harmadik mód a felszínről történő beszivárgás. Ez lassú, de folyama
tos jelenség, ami elsősorban a mezőgazdasági területeken (trágyázás, 
növényvédő szerek) és a településeken (kommunális szennyvíz, szeny- 
nyezett csapadék) jelent nagyobb veszélyt. E három út nagyságát és egy
máshoz viszonyított arányát a felszíni időjárási tényezők, elsősorban a 
csapadék igen erősen módosíthatja.
A karsztvíz utánpótlódásában legnagyobb szerepe a felszínre hulló 
csapadékvíz beszivárgó hányadának van. A VITUKI Kutató Állomás 
elemzései szerint az itt lehulló, enyhén savas kémhatású (pH = 4-6) 
csapadékvíz kissé szennyezett, amit az országosnál magasabb nitrát- és 
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ammóniumtartalom okoz. Mivel a terület uralkodó széljárása ÉNy-i, a 
légköri szennyeződés minden valószínűség szerint a Szlovákiában Rozs
nyótól nyugatra levő ipari létesítményekből ered.
A légköri szennyeződésekből száraz vagy nedves ülepedéssel kiü
lepedhetnek a különböző nehézfémek, melyek vizes közegben, meg
felelő pH-n mobillá válnak, és bekerülnek a karsztvízrendszerbe. Tudo
másunkra jutott, hogy a szlovákiai részen, Pelsőc településen horganyozó 
üzem működött évtizedekig. Ott jártamkor kiderült, hogy az 1990-es 
évek elején ez az üzem megszűnt. Felvetődik a kérdés, hogy az akkori 
cinkelt fémeket gyártó üzem milyen fémeket használt katalizátorként, mi 
kerülhetett bele a légkörbe, és eljuthatott-e a mindössze 6 km távolságra 
található Domica-barlang bejáratához? Ha igen, akkor ez az elmúlt 
években hogyan fejtette ki hatását?
Másik potenciális szennyezőként a Rozsnyó és környéki ipartelepek lég
szennyezései merülnek fel.
A területre nem csak légszennyezéssel, ülepedéssel kerülhet szennyező
dés, hanem a felszínről is bemosódhat. 2002 augusztusában a magyar
szlovák határ és a szlovákiai Hosszúszó (Dlha Vés) település között, a 
Domica-Baradla barlangrendszer vízgyűjtő területén, az egyik völgybe 
az út mellet 3-4 rakomány építési törmelék, kommunális szemét volt be
öntve. Potenciális szennyező forrásként ez is előfordulhat.
A szlovákiai Kecső (Kecovo) község mellett eredő hasonnevű patak el
nyelődő vize szintén a Jósva-forrásba jut, így a patakmeder kommunális 
hulladéka itt jelentős szennyező forrásként jelentkezik.
Gondot jelenthet a víznyelők kiterjedt vízgyűjtő területén végzett mező
gazdasági tevékenység, az Aggtelek község területén folytatott állattar
tás, háztáji növénytermesztés. A szennyező anyagok közvetlenül a nye
lőkön át, vagy a pannon agyagos kavicsban mozgó rétegvíz közvetíté
sével a karsztvízrendszerbe jutnak. Ez a megállapítás a községtől délre, 
1 km-re létesített, egy pár éve megszűnt szeméttárolótelep anyagára is 
vonatkozik. Ily módon leginkább a Jósva-forrás vize veszélyeztetett.
Az eddigi eredmények természetesen jelzés értékűek és a mai álla
potot tükrözik. Feltétlenül kívánatos - a mostani eredmények is ezt 
bizonyítják - a vizsgálatok folytatása, mivel a lakosság vízellátását is 
szolgáló karsztvizek nehézfémszennyezése a jövőben komoly egés
zségügyi problémát okozhat.
A kutatás része annak a vizsgálatnak, amely a karsztterületek talajainak 
és azok növényzetének nehézfém-szennyezettség vizsgálatát is célozza. 
Amennyiben kimutatható a talaj - növényzet - és vízrendszer terhelé
sének kapcsolata, az a tájkezelés számára a jövőbeni környezetvédelmi 
problémák egy szegmensének feladatait is megjelölheti.
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Külön köszönet a kutatásom során nyújtott segítségért a Mecsek Egyesület 
Barlangkutató Osztályának és a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egye
sület tagjainak, akik terepi munkám során segítettek, kedvesemnek, 
Ország Jánosnak a terepi munkán és az otthoni feldolgozásnál nyújtott 
sok ötletért, segítségért, és nem utolsósorban dr. Keveiné dr. Bárány 
Ilonának a szakmai tanácsokért.

Egyik vízmintavételi hely:

A Csipkés-kút

Illegális szemétlerakó a vízgyűjtőn
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ROSTOS LÉ-TÚRA

(Avagy egy emlékezetes barlangtúra és barlangkutatás a Mecsekben)

PAPP EDIT

Az ELŐKÉSZÜLETEK

ulladik nap.
Lázas készülődés előzte meg a hétvégét! Kutatótáborra ké
szült kis csoportunk a Mecsekbe. Nos talán a legnehezebb 

feladat az volt, hogyan szedjük össze az emberkéket, ki s mikor érke
zik. Szinte izzottak a telefonvonalak a heves érdeklődéstől, vajon mit 
is vigyek, s mit szeret a csapat? Annyiban maradtam magammal, hogy 
leviszek egy nagy adag pörköltet tésztával s egy tepsi almás sütit, hiszen 
az ottani vezetővel értekezve az mindenképpen kiderült, hogy ezeket 
mindenki szereti. Csak legyen, aki levisz minket, vagy várni fog az állo
máson, hiszen jól ismerve magamat előre tudtam, hogy lesz egy kis mo- 
tyóm, a barlangi cuccokról nem is beszélve. Indulás előtti estén kiderült, 
nincs más megoldás, mint előre! Maradt a vonat. Újabb telefonok, mikor 
érkezünk, s merre menjünk.

PÉNTEK, 2003. SZEPTEMBER 26.

lső nap. A megérkezés napja.
Péntek délutánra éppen elkészültem. Tuszkolás, mindent be a 
hátizsákba, jesszum pepe! Hát a hamit még sehová sem raktam 

el? Újabb két nagy szatyor, na persze az egyikből mi más, mint a gumi
csizmám lógott ki. Oké, csak ezzel már mozdulni sem tudok, nemhogy 
elindulni, szóval telefon egy taxis barátomnak, legyen kedves segíteni 
rajtam, mert kb. háromnegyed óra múlva indul a vonatom. Megegyez
tünk, hogy a legközelebbi tepsis almás az övé lesz, csak most ne csapjon 
le rá, kedves barlangász kispajtásaim elől, haladjunk már! A megbeszélt 
időre már így sem érek oda, felesi Süninek (Bauer Márton), hogy ve
gye meg az én jegyemet is. A pénztárnál érem őt utol, ott a szokásos 
tumultus. A vonat indulása előtt pár perccel már meg is van a jegyünk. 
Megint rohanás, vonatra fel! Ekkor már megosztottuk a cuccokat, mert 
Süni, ahogy meglátott „piciny" cókmókjaimmal, (azért ari volt) állva 
maradt. Hú, végre leülhettünk, el sem akartam hinni, motyóval együtt 
ott voltunk a vonaton. Ez a pécsi IC nagyon szupi kis vonat, pillanatok 
alatt ott is voltunk a célállomáson, aztán kis késéssel a csatlakozásunk is 
megérkezett. S már ott is voltunk az apró kutatóházban! Bemutatkozás,
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ismerkedés, kipakolás. Pörkölt a hűtőbe, süti az asztalra mindenki nagy 
örömére. Még szerencse, hogy nem érkeztünk hamarabb, mert mint 
utóbb kiderült, a korábban érkezők közös takarításon vettek részt. Köz
ös megbeszélés pár falat után, hogy tervezzük a szombati napot, s kinek 
mihez lenne majd kedve, milyen feladatot tudna, s szeretne elvállalni. 
Számolnunk kellett két csoporttal is, melynek létszáma viszonylag nagy 
volt s a „barlangunkba" egyszerre maximum tíz főt tudunk levinni. 
Megbeszélésünk szerint két-két fő megy le váltásban kutatni, a többiek 
pedig a csoportokat viszik le, és kísérőként segítenek. Sisak és lámpael
lenőrzések, overallok keresése, ez még aznap esti programunk volt. Be
állítottuk az órát a reggeli korán kelőknek, azután elosztottuk magunkat 
az ágyon. Kinek-kinek hogy sikerült, lapjával vagy élével. Mindenesetre 
az első éjjel még kedvezőbb kilátásaink voltak, hiszen kicsit kevesebben 
voltunk. Viszont akkor nagyon fáztam, pedig állítom, hogy nekem volt 
a legvastagabb hálózsákom, bezzeg Böllér a Tesco gazdaságosban egy 
cseppet sem fázott. Szombatra jóval többen lettünk, és alig fértünk el. 
Akkor ez nem is számított, jutott hely mindenkinek, viszont egyáltalán 
nem fáztam, hiszen melegítettük akkor már egymást rendesen.

Szombat, 2003. szeptember 27.

ásodik nap. Az indulás napja.
Szombat reggel, hurrá, megyünk! Felébredtem, mikor Kara 
benyitott, Judit és ő indultak korán kutatni. Én még forgo

lódtam párat s utána ébresztettem a többieket, hiszen nemsokára ne
künk is indulnunk kellett. Álmos szemekkel kezdtünk el készülődni. Pár 
zsömlém még maradt, amit az éheskékkel elosztottunk. Közös reggeli 
csócsálás, Szarni és Andi is készültek finom házi kolbásszal, szalonnával. 
Aztán a luxusnak számító kapucsínó készítése Böllérrel.
Lassan indulás, illetve rohanás, mert túlteljesítettük a reggelit, túlságo
san is elhúztuk az időt. Gyerünk fel a hegyre, s utána le a barlanghoz, 
mert a csoport már ott fog várni minket. Gyönyörű volt az idő, a Nap 
ragyogóan sütött, emiatt szerencsére nem kellett túlságosan rétegesen 
felöltöznünk. Kis csapatunk nagyobb lett, mint ahogyan azt előre elter
veztük, kiderült, hogy csak három turnusban tudjuk levinni őket a bar
langba. Közös öltözködés a barlang bejárata előtt, újabb tábori tagok elő
kerülése, akik kissé későn éjjel érkeztek, és a sötétben nem találták meg a 
kis Kutatóházat, jobb híján csak egy utcával odébb, az autóban aludtak. 
Végre elindulunk lefelé! Befelé a barlangba! Lassan haladunk, mert első 
csapatunkban sok kisgyermek van, talán hatodik osztályos tanulók kí
sérőkkel, szülőkkel. Jesszum pepe!, ez a barlang a múltkor is ilyen szűk 
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volt? Pedig azóta én is nagyon vigyáztam az alakomra. Lementünk. Szo
morú dolog volt látni, hogy mögöttem az egyik anyuka, két méter meg
tétele után visszafordult. Azt hiszem Andi lámpájával is volt valami, de 
hamar szerelés alá került, így folytathatta tovább velünk az utat. Halad
tunk tovább s vigyáztunk a ránk bízott emberkékre, csak sorban szépen 
lassan, a Nyálas centi párkánynál még mi magunk, kísérők is lassabban 
mentünk. Nemsokára az egyik kislány keserves zokogásban tört ki. Fej
fájásra, hideglelésre, majd később hányás érzetére panaszkodott. Meg
beszéltük a kísérőkkel, hogy megállók vele, s az édesapjával a Nagy- 
köves-teremben, itt várjuk meg a csoportot, hiszen ez már a barlang leg
mélyén történt. A csoport haladt tovább, igaz szerencsére már nem sok 
volt hátra a túrából. A kislánynak mindenképpen ez volt a legjobb meg
oldás. Hirtelen lett rosszul, a túrát folytatni már nem tudta, állapota a 
kisebb rémülettől eltekintve, tűrhető volt. Mögé guggoltam, s amennyire 
csak tudtam melegítettem, kis fejecskéjét meg a karomra hajtottam s 
közben meséltem neki, amiről csak tudtam, a végén már abban is benne 
volt, hogy mindannyian eloltsuk a lámpánkat s megnézzük milyen is a 
barlangban a teljes sötétség. Viszont a többiek csak nem jöttek, s közben 
én is elkezdtem fázni. Hiába, ha nem mozgunk, ránk is ez vár, rettentő
en átfázunk s erőnket átadjuk a barlang hűvösének. A kislány édesapja 
felállított, amikor már a hangomon hallotta, hogy vacogok, valamiféle 
tornát kezdtünk produkálni, s lám végre megjöttek a többiek. O és kis
lánya az elsők között mentek ki. Amint kiértek, a kislány átváltozott egy 
gyönyörű mosolygós csöppséggé, egyszerre elmúlt szinte minden baja s 
fájdalma, mindenki legnagyobb örömére.
Kis pihenő, s már ott várt ránk a második csapat, Andi és én ebből most 
inkább kimaradtunk. Andinak nem volt rendes overallja, s ami rajta volt 
az minden átázott, én meg teljesen átfagytam. Menekültünk a napfény
re, két kutatótársunkkal, Petivel és Böllérrel együtt. Elmentünk napozni 
a nyári táborhoz, s a közelben lévő forráshoz. Na, ott aztán volt nagy 
nevetés, a Bagoly-forrásnál alig fértünk oda a vízhez, pusztán azért mert 
kinevettük egymást ivás közben, az ivászatunk ezúttal elmaradt. Rövid 
idő alatt megszáradtak a ruháink s én is erőre kaptam. Visszamentünk 
a barlang bejáratához, ahol ismét nagy nyüzsgés fogadott minket, meg
érkezett a harmadik csapat. A többiek éppen kifelé tartottak a második 
csapattal, s elmondásuk alapján elég gyorsan haladtak. Mi megint ké
szültünk, hogy újból lemegyünk, bár most volt még valami hatalmas 
nagy tervünk, dolgunk végeztével. Szarni ugyan már többször megjárta 
a Triót, az Agyagos végponthoz még nem jutott le. Felvetette, hogy ha 
ő harmadszorra lemegy, akkor neki muszáj megnézni az Agyagos vég
pontot! Bár erejében ő sem biztos, hiszen ez a harmadik járata lesz, de 
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próbáljuk meg! Hát én ugyan másodszorra mentem volna le, de már ol
vastam az Agyagos-ágról s ha lehetett volna akkor szívesen kihagyom. A 
többiek viszont nélkülem nem akartak lemenni, hát erre Szarni kitalálta, 
hogy legyen a tét egy Rostos lé! Látva a többiek lelkesedését, Számit, An
dit, s Topit, nem nagyon maradt más választásom, ám legyen! Agyagos 
végpont, a Vizes után. Akik most a második csoportot kísérték s kifárad
tak, nos, ők pihentek, és mi, akik az előbb pihentünk, most elindultunk 
újult erővel. Négyen tudva azt, hogy majd a végponti elágazásnál tovább 
megyünk lefelé, lelkileg s erőnket tartalékolva indultunk utunknak. A 
harmadik csapatunk is nagyon ügyes és fürge volt. Aki lassabban haladt, 
annak nagyon szívesen adtunk tanácsokat, hogy mit hogyan, s merre 
fogjanak, miben kapaszkodjanak. Mi már akkor észre sem vettük a hor
zsolásainkat. Istenkém, hát ez egyre szűkebb lesz? Igaz, hogy akkor már 
közülünk többen is, mind a három alkalommal lent voltak a barlangban. 
Szóval viszonylag gyorsan jutottunk le velük, szinte észre sem vettem, 
már kifelé jöttünk. Az elágazásnál megvártuk a műszakból kifelé jövő 
társainkat, s ők vitték ki a csoportot, hogy mi négyen tovább partizán- 
kodhassunk a barlangban. Elindultunk az Agyagos végpont felé, közü
lünk csak Topi járt már arra, nekünk többieknek teljesen új, ismeretlen 
élmény volt. Ezt nem hiszem el! Ez nem is olyan, mint amiről olvastam. 
Ez sokkal rosszabb, tiszta lutyok meg víz az egész, már mindenem 
agyagos lett, tán a koromfekete hajam időközben átváltott barnára? Ta
lán a lámpám romlott el, vagy már a szemem is agyagos lett? Egyre csak 
kúsztunk és kúsztunk, akarom mondani, csúsztunk tovább lefelé, a bar
lang mélye felé. Izgalmas járat volt, többször is megálltunk s ajánlottuk 
a fiúknak, hogy talán vissza lehetne még fordulni. Szarni erre vigasztalt, 
hogy jól jön még az a Rostos lé! Oké, Rostos lé kurjantással haladtunk 
tovább annak reményében, hogy túlélhető ez az egész. S lám leértünk a 
végére, na nekem sem kellett több, hiszen ott már hallatszott az intenzív 
járattágítás, a vésés-kalapálás hangja, amit odalenn a fiúk, Böllér és Peti 
műveltek. Hiába volt minden, hiába óbégattam nekik, hogy ne, csak 
amíg ott vagyunk addig ne, mintha csak a falnak beszéltem volna. Ez 
még mind semmi, nem tudom elhinni hogyan, de kialudt a lámpám. Hát 
igen, ez jellemző rám, sőt ez még mind semmi! Kialudt a főlámpa, amely 
a végponton állandóan ég! Hú, de jó, hogy lejöttünk, eszem megáll, hát 
vissza sem tudok menni lámpa nélkül, hisz a járatok oly szűkek, hogy 
éppen egy ember fér át rajta, s ha nekem nincsen fényem, akkor van 
olyan hely, ahol nem látok az orromig sem.
Véletlen? Nem véletlen? Magam sem tudom a magyarázatát, még kint a 
barlang előtt mondtam a többieknek, hogy olyan érzés motoszkál ben
nem, még baj lehet a lámpámmal, s beraktam az overallom mélyére a 
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kis kézi lámpámat. Közben eszembe jutott az a rengeteg iromány, amit 
éppen a héten olvastam a különböző alternatívákról a barlangban való 
legkedvezőbb világításról, kedves barlangász klasszikusainktól. Szóval 
ezer szerencsém, hogy ott volt nálam a kislámpi, bár tudva, hogy totál 
agyagban lesz, mire kijutunk, de végtelenül örültem most neki.
Szarni egyébként tovább mászott még pár métert, bekukkantott a fiúk
hoz, Andi meg én már jobban örültünk volna, ha ezen a ponton túljutva, 
éppen kifelé tartunk. Topi meg nem tudott mást tenni, minket őrzött. 
Nemsokára elindultunk kifelé.
Újabb kedves rémület, no de egy vérbeli barlangásznak mindent ki kell 
bírnia! Hát bírtuk is, de azt hiszem mi lányok, spuriztunk kifelé rendesen. 
Mire kiértünk, a többiek szépen összepakoltak, már csak mi maradtunk. 
Ági várt még minket, valamint Zsófi s Dóri lelkesen tanultak a barlang 
mellett. A hegyoldalon indulás hazafele, vissza a kisházhoz. Szóval a Ros
tos lé megnyerve, Rostos lé-túra teljesítve! Útközben kettévált kis porosz
káló csapatunk, újabb fogadás, hogy melyik út van közelebb a kisházhoz. 
Mi a főúton mentünk, s hihetetlen nagy sikerünk volt, ugyanis kiérve a 
barlangból mi magunk alig ismertük meg egymást, lehet, hogy az embe
rek nem is emberkéket láttak bennünk. Mindenesetre azért Topinak ren
desen vigyáznia kellett ránk, valamiféle Hófehérkét emlegettek az út men
tén a srácok, s törpének csatlakoztak volna szívesen kis társaságunkhoz, 
Andival ketten hősiesen álltuk a sarat, (az agyagot) mint „hótt" feketék.
Hazaértünk. Hip-hip-hurrá! Még egy gyors közös fotó a lutykos nép
ségről, akik először lemerészkedtek az Agyagos végpontra. Overalltól 
szabadulás s valamelyest megtisztulás. A patak vize ugyan közel lenne, 
csak az a bökkenő, hogy hideg a vize. Szóval csak ujjheggyel, amolyan úri 
módra. Elfáradtunk, megvacsiztunk, a finom pörköltet megmelegítettük, 
ettünk ki mit látott s talált. Azonban maradt még egy feladatom, a két 
műszakosnak vacsira megígértem a meleg pörköltet, szóval nagyon vár
tuk már őket, mert a pörköltet menteni kellett! Vacsora után átöltöztünk, 
készülődtünk a közeli kis étterembe, Szamin behajtani a Rostos levecskét, 
elvégre megdolgoztunk érte. Összegyűlt megint maroknyi csapatunk s 
nekiindultunk. Útközben, az éj sötétjében találkoztunk, a hazatérő két 
műszakosunkkal s biztattuk őket, a pörkölt várja már őket! Azért még 
éjfél előtt mi is hazatértünk, egy újabb helyezkedés az ágyakban, ugyanis 
megint többen lettünk estére. Tamás, Móni és Gábor érkezett meg, vala
mint Csilla a két pici gyermekkel. Már nem volt sok választás, szóval leg
többen élével aludtunk, vagy egyáltalán nem is aludtunk, álmunkban a 
barlangban jártunk vagy Szarni meséjére vártunk? S megint voltak, akik 
autóban aludtak, merthogy kisházikónk bizony kicsinek bizonyult a leg
nagyobb igyekezetünk ellenére is, ahol ekkor már tizenheten aludtunk.
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Vasárnap, 2003. szeptember 28.

tolsó nap. Hazatérés.
Vasárnap reggel megint a kakasokkal keltem, s ébresztettem 
kedves barlangász kispajtásaimat! Mai tervünk, minden szer

számot, s motyót magunkkal együtt be az UAZ-nak mondott szuperszo
nikus járműféleségbe! A közeli boltban bevásároltunk, merthogy tábortűz 
s szalonnasütés volt tervben ebédre. Tamás megbízásának értelmében, és 
maszek pénztárcájának eredményeképpen vásárolhattunk mindenféle 
földi jót s hozzávalót, amiből a kis csapatunkat jóllakatjuk majd. 
Megérkezésünk a völgybe igencsak kalandosnak volt mondható! Ezen a 
hétvégén zajlott éppen a Mecsek Ralli s minden létező útvonalat lezár
tak, persze azt is, amin mi mehettünk volna. Állandóan útlezárásokba 
ütköztünk, s közben, ilyen nincs, és mégis van? Leállt a gépjárműnek 
mondott műremek. Beindítani? Ezt? Tamás ügyességén múlt csak, hogy 
a nézelődők között elvégzett fordulat után, az UAZ-unk úgy gondolta, 
mégis továbbszállít minket úti célunk felé! Miközben kiszálltunk, újabb 
kedves érdeklődők körébe kerültünk, megint megkérdeztek minket, mi 
ugyan hová készülünk? A srácok elmondása alapján a zöld overallom- 
ban, az egyik rallicsapat szerelőjének még csak-csak elmennék, na de a 
többiek, a tegnapi szutykos felszerelésükben? Szóval miután beindult az 
autó még futhattam is utána, mert már mindenki benn volt, csak én ma
radtam le. A műszakosaink a biztonság kedvéért gyalog vágtak neki az 
útnak, hiszen a váltás idejére nekik oda kellett érniük. Ekkor még mi sem 
tudtuk, hogy merre jutunk fel a hegyre, csak elindultunk. Valamiféle tu
rista útvonalról kezdtünk beszélgetni az autóban, hogy kinek milyen 
ötlete lenne, merre kellene haladnunk.
Végül Attila, Tamás, és Topi nagyszerű ismereteinek köszönhetően, úgy 
nézett ki, jó irányba haladunk. Ez nem lehet igaz! A völgyben voltunk! 
Megérkeztünk!
Kipakolás, feladatkiosztás. Egyik kedvenc kis barlangunkban folytattuk 
tovább a munkálatokat, a többieknek pedig a választott Szuadó-túra 
jutott. Nekem az ebéd elkészítése volt a feladatom, s a felelősség, hogy 
az emberek ne maradjanak éhesen! Szóval Andival először nekiálltunk 
fát gyűjteni, valamiféle tűzféleséget csinálni, ami végül elég jól sikerült. 
Továbbá nyársat faragni, s még több fát hozni, mert a tűz már javában 
égett s hol lesz még parázs, mire a többiek kiérnek? Kicsomagoltuk a 
vásárolt finomságokat, s fel a nyársra, kolbász, szalonna, hagyma, s meg
int kolbász, mindezt felváltva! Hú, de fini is volt! Készítettünk fóliában 
krumplit, hagymát, s almát is. Már alig bírtuk tovább éhen, a tűzzel meg, 
csak bajunk lett, majdnem elégett az egész, egyszer csak nézem, hol a 
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tüzünk? Na most ilyenkor mi a teendő? Újabb Egyesületi tagok érkeznek 
gyalogosan, na de ők honnan az égből pottyantak, hogy éppen jókor s jó 
helyre kerültek? A mi legnagyobb szerencsénkre felélesztették a tüzet, s 
elláttak minket tanácsokkal, hogy mire visszatérnek, már készen legyen 
az az ebéd! Persze, mi meg cserébe meghívtuk őket ebédre! Lassan előke
rültek a többiek is, mi, a tűz körül sündörgők már alig bírtunk az éhség
érzetünkkel, de megvártuk a szorgos kis társainkat is és ekkor együtt 
kezdtünk neki a nyársaláshoz! ízlett ám a csapatnak, s a szerencsés kime
netelű tűzkimúlásunk ki sem derült, mindenki a hasával volt elfoglalva! 
Öröm volt nézni a sok kis éhes társamat s érezni valamit, amit csak ott, 
egy ilyen tábortűz mellett lehet megérezni! Nehezen is tápászkodtunk 
fel utána, de sajnos indulnunk kellett pakolni, s vissza a kisházhoz. Tábo
runk ezennel befejeződött. Visszaérkezve a kisházhoz láttuk, hogy Csilla 
már kitakarította a házikót, s már mindenkinek csak a saját cókmókját 
kellett gatyába rázni. Gyorsan lementem a patakhoz még az overallomat 
kimosni, mert hát állítólag a mosógépnek nem használ, ha neki kell vele 
megdolgozni, nekem meg úgyis mindegy volt már.
Csendesen pakolgattunk, s közben mire is gondolhattunk? Ennyi lett 
volna? Csak ennyi?
Hiszen ez jó volt, szuper volt, és miért lett vége? Pakolás az autóba, s búcsúz
kodás a többiektől. Annak tudatában, hogy nemsokára visszatérünk hozzá
juk, bátran kurjantottam kifelé az ablakból. Szijjjasztok! Tamás az egekig te
kerte a magnót s a búcsúzenére kivonult autónk hét emberrel a fedélzetén! 
Elindultunk immár hazafelé, de gondolataim már újra ott voltak, s újra 
Velük! Legközelebbi hétpróbán lemegyek a srácokkal műszakba, trió
ban, a Trióba, Rostos lé ide vagy oda.
Hát valahogy így zajlott az az emlékezetes, mecseki Rostos lé barlangtú
ra és -kutatás.
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A MECSEK ÉS A VILLÁNYI-HEGYSÉG 
BARLANGKATASZTERÉNEK EREDMÉNYEI

ORSZÁG JÁNOS

M
inden barlangásznál, aki hosszabb-rövidebb ideje kutat egy 

karsztterületen, felszínre kerül a vágy, hogy megismerje 
tágabb környezetét is. Kíváncsiságát kiterjeszti a kutatott 
barlangok közvetlen szomszédságából a karszt teljes területére, a fenn

síkokról, völgyekből, hegytetőkről a hegységre, a hegységrendszerre. A 
vizsgált részfolyamatok, jelenségek csupán a rendszer egészének isme
retében értelmezhetőek megbízhatóan.
Ebből a vágyunkból fakadóan határoztuk el, hogy gyűjteni és rendszerezni 
fogjuk a mecseki barlangokat. Sok barlangot megismertünk már a kutatások 
és túrázások során, de tudtuk, hogy a mecseki barlangoknak csupán a töredé
két ismerjük. Hamar kiderült számunkra, hogy nem létezik egy mindenki ál
tal elérhető és átfogó barlangkataszter. Első célként ennek pótlását tűztük ki. 
A barlangok név és hely szerinti azonosítását Kopasz Imrével 2000. ápri
lis 1-jén kezdtük a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, valamint 
a Mecsek Egyesület Barlangkutató Osztályának tagjaiként. Az irodalmi 
adatgyűjtést a Mecsekben kutató barlangász egyesületek szisztematikus 
megkeresése és a kataszteri munkába való bevonása követte. Nem kis 
feladatot rótt ránk a barlangok azonosítása a sok eltérő névhasználat mi
att. Terepi munkánk során frissített tájfutó térképeket használtunk. Ezek 
nem csak a pontos tájékozódást segítették, hanem jelkulcsuk alapján 
számos eddig nem ismert barlanghoz is elvezettek bennünket.
2000 nyarán felvettük a kapcsolatot a Környezetvédelmi Minisztérium 
Barlangtani Osztályával, ahol bekapcsolódtunk az egész országra kiter
jedő közhiteles barlang-nyilvántartási munkába (1996. évi Lili: törvény 
a természet védelméről). Bizonyítva a megfelelő műszer-technikai és 
szakmai hátterünket, megkezdtük a mecseki és villányi barlangok mű
holdas helymeghatározását (GPS-mérések), valamint a barlangbejáratok 
fotódokumentálását. A munka folytatását a barlangok térképezése és a 
barlangokat regisztráló nyilvántartó lapok elkészítése követte.
A következő három év során a mecseki és villányi barlangkutatók segítségével 
sikerült létrehozni a teljes és közhiteles barlangkatasztert. Az eredmény meg
lepő! Míg korábban a hazai barlangász köztudatban 106 barlang volt ismeretes 
a Mecsek hegység területén (Nyerges A.: A Mecsek barlangjai, Budapest, 1999. 
VUL), addig 2003 tavaszára 212 barlangot regisztráltunk. Ez a barlangok szá
mának megkétszereződését jelenti. A Villányi-hegység területén mára csupán 
26 barlang regisztrálható, mivel sok barlang a bányászat áldozatává vált.
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A barlangok 
eloszlása 

területenként
Nyitott 
barlang

Feltöltődött 
barlang

Helyileg 
nehezen 

azonosítható 
barlang

Mester
séges 

objektum
Homokkő 

üreg
Meg

semmisült 
barlang

összes 
objektum

Abaligeti-barlang 18 1 2 21
Kispaplika 5 2 7

Mészégető-barlang 10 4 14
Orfúi Vízfő- 
barlangja 81 31 15 1 128

Melegmányi- 
források 1 1

Mánfai-kőlyuk 25 9 3 37
Tettye 3 1 4 8

Kiskő-hegy 5 5
Kovácsszénája 5 5

Jakab-hegy 1 7 1 9
Kantavár 1 1

Gorica-karszt 1 1 2
Kelet-Mecsek 4 1 2 7

összes barlang 152 48 27 4 12 2 245

A Mecsek hegység barlangjainak állapota és területi eloszlása

A barlangok aktuális állapotát és területi eloszlását az 1. táblázat 
mutatja. Összességében 245 objektumot regisztráltunk. Ezek közül 
természetesen nem mind minősíthető barlangnak. Találtunk ugyan
is 4 mesterséges tárót. így a regisztrált barlangszám 241 db. Ebből 
bizonyíthatóan megsemmisült 2, valamint 27-et csupán irodalomból 
ismerünk. Hely szerinti azonosításuk a jövő feladata. Ha a ténylegesen 
barlangnak tekinthető 212-t tovább boncolgatjuk, el kell különítsük a 
nem karsztos barlangokat, melyek általában homokkőben fagy hatásá
ra kialakult kőfülkék, sziklaereszek. Ebből 12-t találunk. Végül szót kell 
hogy ejtsünk a külső erők hatására bezáródó barlangokról. 48 barlan
got feltöltődve találtunk, ugyanis a szél, a víz és a gravitációs tömeg
mozgás hatására évszakról évszakra eltömődnek barlangbejáratok. Ez 
nem jelenti a barlangok megszűnését, csupán a bejutást nehezíti. Ezért 
ezeket a barlangokat minden további nélkül azonosítani tudjuk, csu
pán barlangtúrára és térképezésre alkalmatlanok.
Ezzel szemben természetesen meg is nyílnak újabb barlangok, amelyek 
azonban gyarapíthatják a lelkes barlangászok által kutatott objektumok 
számát. A legelső oszlopban pedig a túrára is alkalmas, nyitott barlango
kat láthatjuk. Szám szerint 152-t. Megjegyezzük, hogy 18 barlangot mes
terségesen lezártak balesetveszély vagy a barlang védelmének céljából. 
10 barlang fokozott védelem alatt áll, vagy kiemelt jelentőséget élvez.
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A mecseki karszton nyolc jelentősebb vízgyűjtőterületet határolhatunk 
le. Érdekes megvizsgálni a vízgyűjtőkre eső barlangok számát (2. táb
lázat). A legtöbb barlang a legnagyobb vízgyűjtőterülettel rendelkező 
Orfűi Vízfő-barlanggal áll kapcsolatban. A speciális földtani helyzet 
miatt kialakult két forráscsoport (Nagymélyvölgy és Melegmány) víz
gyűjtője és barlangszáma is elhanyagolható. Kis területe ellenére jelentős 
barlangszámmal rendelekezik a Kispaplika és a Mészégető-barlang víz
gyűjtője, míg ellentétes példaként a viszonylag nagy területtel, de ahhoz 
képest alacsony barlangszámmal jellemezhető Abaligeti-barlang és Tety- 
tye említhető. Azonban az 1 km2-re eső barlangok számában a Mánfai- 
kőlyuk messze kiemelkedik.

A vízgyűjtő-területek és a barlangok viszonya

A forrás neve
A vízgyűjtő 

terület 
nagysága (km2)

Barlangok 
száma 

(db)
Fajlagos barlangszám 

(db/ km2)

Orfűi Vízfö-barlang 15,25 128 8,4

Tettyei Mésztufa-barlang 7,88 8 1,0

Abaligeti-barlang 6,37 21 3,3

Mánfai-kölyuk 2,79 37 13,3

Nagymélyvölgyl-források 2,04 6 2,9

Mészégető-barlang 1,79 14 7,8

Melegmányi-források 1.1 1 0,9

Kispaplika 0,85 7 8,2

A Mecsek hegységben jelenleg 11 db 100 m-nél hosszabb barlangot ta
lálunk. Ebből 7 db 200 m-nél is hosszabb (1. ábra). Mivel a barlangok 
feltérképezése jelenleg tart, valamint jelentős részük feltöltődött, így 
viszonylag kevés barlang esetében rendelkezünk kielégítő hosszúsági 
adattal. Tájékoztatásul, megközelítő pontosságú átlaghosszúságot szá
moltunk, amellyel a karsztot jellemezhetjük. Ennek értéke: 43,8 m. Ha 
a leghosszabb barlangot, az Abaligeti-barlangot (1750 m) nem vesszük 
bele a kalkulációba, csupán 32 m-t kapunk. Viszont ha a mecseki karsz
tot és a Villányi-hegységet együtt számítjuk, közel 50 m átlaghosszúság 
az eredmény. Összehasonlítva ezeket az értékeket más magyarországi 
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karsztok átlaghosszúsági adataival láthatjuk, hogy igen előkelő hely
et foglal el a karsztunk: Budai-hg. 281 m, Aggtelek 211 m, Bükk 48 m, 
Mecsek 43,8 m, Pilis 30 m. Érdekes, hogy a jelentősebb forrásbarlangok 
mellett megjelenik két víznyelő is a leghosszabb barlangok között. Mind
kettő az orfűi Vízfő-barlang vízgyűjtőjéhez tartozik.

0 2C0 m 833 1311 1Z0 WD Klj 110 zco
iteúág(n'j

A Mecsek hegység leghosszabb barlangjai

Ha a barlangokat mélységük alapján vizsgáljuk, már kevésbé impozáns 
a kép. Csupán 5 db 50 m-nél mélyebb barlangot találunk a Mecsekben 
(2. ábra). A mecseki barlangok átlagmélysége 11,7 m. Feltűnő azonban, 
hogy mind az öt barlang, amely meghaladja az 50 m-t, az orfűi Vízfő- 
barlang vízgyűjtőjéhez tartozik.
A száraz statisztikai adatainkat átfutva nyugodt szívvel megállapíthat
juk, hogy Magyarország legdélebbi fekvésű karsztjai sem maradnak el 
az országos átlaghoz képest. Sőt az erre tévedt barlangász találkozhat 
jelentős barlangokkal akár a kiterjedésüket, akár a genetikájukat, akár 
pedig a szépségüket vizsgálja. Az utóbbira legjobb példaként a Bere- 
mendi kristálybarlang és a Nagyharsány-hegyi kristálybarlang a legjobb 
példa. Ezúton szeretnénk biztatni minden kedves barlangászt, hogy 
bátran látogasson el a már-már elfeledett Mecsek és Villányi-hegység 
barlagjaiba. Ebben segítséget nyújt bármely itt tevékenykedő egyesület, 
valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága.
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A Mecsek hegység legmélyebb barlangjai
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A PÁLVÖLGYI-BARLANG

(Kazai Endre: A Turisták Lapja 1911. november)

GEISZ FERENC

A
z igazi turista, a ki mindenütt fölismeri a természeti 

szépségeket, nemcsak a felszíni tájat keresi fel, hol 
kitűnően meg lehet uzsonnázni, hanem örömmel 
vállalkozik olyan kirándulásokra is, hol a fizikai fáradság kárpótlása 

csak a természet titkos erőinek közvetlen szemlélésében nyilvánul. 
Ama számos természeti szépségek között, melyekben hazánk annyira 
bővelkedik (ah! ...bővelkedett -én) első helyen állanak a barlangok, 
melyek kedvelt kiránduló helyei sok turistának.
A budai hegység alapja triászkorú dolomit és az arra ülepedett eocén- és 
alsó oligocén rétegek igen alkalmas kőzetei a barlangok képződésének, s 
így nem is kell messzire mennünk a fővárostól, hogy az annyira érdekes 
cseppképződést minden szépségeivel, változataival szemlélhessük. 
„Hogy mennyire fején találta a követ, csak ámulni tudom. Akkor még 
a „fővárostól nem messze lévő" (!!!) budai-hegyekben rejlő, olykor 
valóban páratlanul szép képződményekkel bíró barlangok közül 
az e cikkben említett, akkor még alig feltárt kettő volt ismert. A Vár 
alatti üregrendszer is foltokban volt használatban, mert többségét az 
enyészet, omlások, befalazások elzárták. A hegyvidék távolabbi részein 
négy barlang volt még közismert: a Hárs-hegy felső részén a Báthory-, 
Solymár környékén az Ördög-lyuk, Máriaremetétől Nagykovácsi felé 
haladva a Hétlyuk- és Remete-barlangok. Ezek bejárati természetesek, 
viszont az összes többi belbudai barlang „világrajötte" (a Pálvölgyit és 
szomszédját is ideszámítva) valamilyen földmunkálatnak köszönhetők. 
A beszámoló megírása óta csupán ezen környéken öt további, többnyire 
nagy hosszúságú önálló rendszer lett feltárva (Szemlő-hegy, Ferenc- 
hegy, Mátyáshegy, József-hegy 1 és 2.)
„Több apró Buda környéki barlang közül a Pál-völgyben, a Guger- 
hegyben levő barlang az, a mely szövevényes járataival, szép 
képződményeivel leginkább érdemes az átkutatásra" ámbár a barlang 
bejárása nem tartozik a könnyű feladatok közé.
A barlangra vegysegédem, Tödter Gyula úr híta fel figyelmemet, a ki 
télen csaknem minden vasárnapját eme barlang bámulásával tölti el. 
A kis szemüveges német annyit beszélt annak szépségeiről járatairól, 
míg végre elhatároztam annak meglátogatását és felmérését, a mit 
háromszori bejárás után el is végeztem. 1910 deczemberben jól neki 

315



öltözve a budai expedicziónak, kora reggel a Kolossy-tér megállójától 
a Szépvölgyi úton jó másfél kilométert gyalogolva a 18. pénzügyőri 
őrhely mellett letértünk a baloldali dülőútra, a honnan 200 méternyire 
van már a régi Holtzspach-féle kőbánya, melyet most az „Egyesült tégla- 
és Cementgyár Rt. bír. (Megjegyzem, hogy Budapest legújabb térképén 
sem a kőbánya, sem a nagy terjedelmű őrház nincsen megjelölve.) A 
barlangba csakis tapasztalt vezetővel, a téglagyár igazgatóságától kért 
engedéllyel lehet lemenni, a mit mi is megszerezve jelentünk meg az 
őrnél. Itt az én Tödter barátom, akit ezen túl „Julius"-nak fogok nevezni, 
nagy meglepetésemre elkezdett vetkeződni, s engem is figyelmeztetett, 
hogy csak bújjak bele én is egyikébe a raktáron levő agyagos, sáros 
ruháknak, mert itt dolog is lesz ám. Kellően neki kosztürnirozva, 
műszereimmel kimentem tanulmányozni a térképet. A hegy lábánál 
egy kútkávaszerű ajtó zárja el az ÉK-re néző bejáratot. A régi lejárat 37 
lépésnyire van E-ra. Azon azonban csak igen szűk kéményeken (kürtők 
én.) lehet bejutni, s most már nem használják. NY- ra látható egy szintén 
érdekes, de veszélyes járatú másik barlang bejárata.
A barlang lezárt ajtajánál vártam. Júliusra, a ki előbb körülnézett engem, 
mint élő meteorológiai állomást, a nyakamba akasztott két hőmérővel, 
kezemben erre a czélra szerkesztett szögmérő, rajztömb, gyertya, batyu, 
Zollstock és még egy bányairánytű (bányászkompasz - én.), s kételyét 
fejezte ki a felett, hogy én ezeket a törékeny holmikat 20 méternél tovább 
ép állapotban, vihessem így. A legszükségesebb dolgokat nálam hagyva, 
a hőmérőket gondosan elcsomagolta legféltettebb portékái: a rumos üveg 
és a törkölypálinka mellé, s én ezek után nyugodt lehettem. Végre az őr 
felnyitotta a bejárat ajtaját; nem akartam meglepetésemben felkiáltani 
egy 32 cm széles, 35° lejtésű, kissé balra dőlt nyirkos sziklarepedés előtt 
álltam. Gyertyát, rajznappát (no nem Windows verzióst), szögmérőt és 
még magamat is tartani egyszerre, no meg rajzolni is eleintén szokatlan 
volt ugyan, de későbben fogaimat is alkalmazva nem nagyon vettem 
észre a polgári élet kényelmeinek hiányát. Két kezemet kitárva, mint 
egy feszület, átpréseltem magamat a 4 m hosszú hasadékon, miközben 
elgondoltam azt, hogy milyen lehet még a régi bejárat, ha ez az új a 
jobbik. Másodszori leszállásom alkalmával egy kb. 70 tagú társasággal 
voltam itt (közöttük 15, bányamanónak kosztürnirozott hölgy tag, a kik 
végig derekasan állották az út fáradalmait), a kiknek nagy része még 
jobban meg volt lepetve a bejáratnál, mint én, de csak egy retirált vissza 
az út elöl (ennek volt a legnagyobb turista kokárdája...). A szó szoros 
értelmében túl esve a bejárat nehézségén, egy magasabb 2 m átmérőjű 
kis csarnokba jutunk, melynek falán jól látható a víz koptató hatása, 
s úgy itt, mint az egész barlang területén számos Pectunculus kagyló 
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borítja a falakat; a héj fésűs bordázata ujjnyira is kimeredezik az oldott- 
kopott sziklából. Hamarjában öt kagylófajt gyűjtöttem össze emlékül a 
hajdani tengerfenék üledékéből. E kis csarnokból folyton lefelé vezet 
az út, mely a kődarabokkal fedett „ Előcsarnok"-ba vezet mintegy 
2 méternyi távolságban a bejárattól..." A cikk írója innen kezdve 
részletesen ismerteti a járatokat, közölve azok neveit, formáját, hosszát, 
irányát, lejtés adatait, szép alapossággal, mint aki valóban felmérő 
munkát végez a barlang első pontos,térképének megszerkesztéséhez. 
Néhány kalandos emlék a „műszaki" adatsorok között:
„ ... az út egy hirtelen meredek lejtővel impozánsan magas és tágas 
terembe vezet, melynek bal oldalán 4 m mélység fölött egy kőkoloncz 
fekszik: ez a „Kőhíd". A terem meredek falai öt felé vezető utat 
mutatnak. Az impozáns teremben hagyva a gyengébb szívűeket, 
másodszori kirándulásom alkalmával néhányan „tudományos 
expediczió"-vá alakulva Scholtz úr erős kezétől támogatva átmentünk 
a „Kőhídon", hogy a terem északi oldalából kiinduló folyosórendszert 
megjárjuk. Egy EK-i folyosón 450-OS kapaszkodón törtettünk előre, 
míg egy útvesztőbe nem jutottunk. Ebből nem tudtunk az alattunk levő 
társasághoz visszajutni. Sok kiabálás, fütyülés, s a vezetők sípjelzése 
után megérttettük a mélységben állókkal - azok nagy mulatságára -, 
hogy az „expediczió" eltévedt és vezetőt kér."
„A „Kutyaszoritó"-ba a keresztfolyosóból oldalt is vezet egy járat, mely 
az általunk megjárt csatornával hurokszerűleg össze van kötve; az egész 
méltán kapta a nevét, mert valóban kutyának való út, még annak is 
szoros. Hogy fogalmat alkossak az átjárás nehézségeiről, megemlitem, 
hogy Julius barátomnak az átkúszását teljesen megakadályozta az oldal 
zsebében levő egy doboz hölgyczigaretta, kénytelen volt azt a kezében 
maga előtt tartani, és úgy kúszni tovább. Természetes, hogya kezünkben 
levő gyertyával még világítani is kellett, nekem pedig mérnem és 
rajzolnom. Az átkelés nem ment minden mulatság nélkül. Az még a 
legkisebb baj, ha valaki leégeti a bajuszát, vagy legjobb esetben sötétben 
marad, míg lesz annyi helye, hogy gyufát gyújthasson..."
„A „Károly-medenczétől jobbra egy oldalfolyosó elején tátong egy mély 
akna, mely függőlegesen lefelé vezet a „Rádium-terem"-be. A mérőzsinór 
e terem magasságát 22 méternek jelezte. Julius elbeszélése szerint eme 
üregbe kötélen leereszkedett pár évvel ezelőtt egy turista, társa pedig 
fent maradt a nyílásnál. A kötél azonban nem ért le az üreg fenekére, 
de a meggondolatlan fiatal ember leugrott az aljára (miután a kötél 
végére ereszkedett), gyertyája persze elaludt s a kötelet sem érhette már 
el. Társának felkiáltott gyufáért. Az ledobta az egyetlen doboz gyufát a 
mélységbe, szerencsétlenségükre a gyufa vízbe esett s használhatatlanná 
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lett. A fenti turista: Schremar Károly kerülő járatokon át sietett társa 
segítségére. A „Mozgó kő" táján azonban olyan_szerencsétlenül csúszott 
el, hogy gyertyája elaludt. Sötétben maradtak tehát mind a ketten. Ki 
kellett jutnia, máshogy nem lehetett segíteni barátján.
Óriási küzdelem árán fölkúszott a „Mozgó kő" feletti nagyon hosszú 
kürtőn a szabadba, s éjfél után tűzszerszámmal és kötelekkel sietett 
kétségbeesett társa segélyére."
„A fárasztó út végén már teljesen elfoglalta figyelmemet a napvilág utáni 
vágy, meg az afölötti öröm, hogy a méréseim annyira pontosak voltak, 
hogy a rajzon a kivezető út iránya pár fok híján tényleg a kiinduló ponthoz 
vezetett vissza. Egy erőteljes „halló!" után a bejárat ajtaját felnyitották, s 
benyomásainkat elmondva egymásnak mosakodtunk meg az őrnél, 
majd vettük magunkra ismét régi formánkat. A barlang összes járatainak 
hossza közel 400 m. Ha reggel 9 órakor száll le valaki, ebédidőre a „Mici 
terem"-ig eljuthat, ahol másfél órát töltve a többi látnivalók megtekintése 
után fél 5 órakor már ismét napvilágon lehet. Az útra legalább 6 gyertyát 
tanácsos vinni. Kazay Endre „A Pálvölgyi barlang a 20-as években 
kiépítésre került, villany világítást, betonos járdát, beépített létrákat 
helyeztek el az akkorra már 1 km összhosszúságú barlang több mint 300 
m-es szakaszán. A közelmúltban tovább bővítették az utcáról bejövök 
által is látogatható részeket, de ez továbbra is csak a régóta ismert 
szakaszokat érinti, és ez ma már „lerágott csont".
1981-ben a barlang kutatását felvállaló csoport döntő áttörést ért el 
a feltárásokban: már az első sikeres továbbjutáskor több, mint két és 
félszeresévé lett a barlang hossza. (Mellesleg a továbbjutás egyik pontját 
abban a „Kőhíd" melletti omladéklabirintusban találták, ahol a fenti 
cikkíró is elkevert a társával).
Az új, ember által még soha nem járt és ismert részek további bontásra 
érdemes végpontokkal rendelkeztek, melynek következtében a rendszer 
1988 elején elérte a 6,5 km-t, s ezzel az ország harmadik leghosszabb 
barlangja lett. (Első a Baradla kb. 25 km, a második a jósvafői Béke
barlang kb. 7,5 km-rel.) Hogy azóta voltak-e további feltárások (az esély 
bizonyos), melyek növelhették a rendszert, még nem tudom. Nagyon 
valószínű, hogy a második helyre fog kerülni vagy már került.
Ha a XX. század eleji felszereltséggel kellene a Pálvölgyi barlangrendszert 
bejárni, legalább 12-14 napra lenne szükség. És hány gyertyára is? Még 
egy „izgalmas" tény: a kőfejtővel szemben a Mátyás-hegy domborodik. 
Ott is működött (talán az 50-es évek során is) két kőbánya, s a Szépvölgyi 
út mellettiben szintén föltárult egy kezdetben kb. 300 m-t meghaladó 
barlang. Ennek a bejárati szakaszát az 1930-as évek második felében 
óvóhellyé alakították. 1948-ban egy szűkület leküzdésével föltárult a 
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barlang mai központi részét alkotó 2,5 - 3 km nagyságú újabb szakasza, 
melynek további kutatása során mára 4,5 km hosszú lett.
Mind ennek, mind a Pálvölgyi-barlangnak van egy, a Szépvölgyi út alá 
nyúló része. Az egymás felé közelítő járatrészek között jelenleg 15-20 m 
távolság van csupán (az átkopogtatás már érzékelhető!), azonban elég 
kilátástalan a továbbjutás esélye: ez a terület a völgy törési zónája, az itt 
lelhető járatok mind az egykor keletkezett omladékba húzódnak. Annyi 
mára már egyértelmű, hogy a két rendszer keletkezését és alakulását 
nézve eredendően egy volt. Valamennyi budai és szomszédos területen 
ismert barlang létrejöttében a meleg vizes, hévforrásos tevékenység volt 
az, ami számottevően kioldotta, illetve jellegzetes ásványaival „felruház
ta" őket. A Duna menti fürdők meleg vizei és gyógyvízforrásai mind 
ennek az egykor nagyon intenzív tevékenységnek a mai maradványai. 
Mivel a barlangok kialakulásában általában a felszínről származó hideg 
vizek a meghatározók, a főváros környéki karsztképződmények világ
viszonylatban is páratlanok mind gyakoriságuk, mind méreteik, mind 
formakincsük tekintetében. Ezért van javaslatban felterjesztve, hogy a 
már világörökség részévé lett budai Várhegy és az általa alkotott dunai 
összkép mellé társítsák még ezeket a természeti csodákat.
Ha sikerült valakinek a fantáziáját megmozgatni, a borongós 
téli hétvégeken egy kis változatosságot jelenthet - elsősorban a 
fővárosiaknak - a két, részben kiépített barlang megtekintése (Pálvölgyi- 
és Szemlőhegyi-barlang), akár egymás után, mivel 15-20 perces sétányi 
távolság van a kettő között. A kalandvágyó, természbúvár hajlamú 
fiatalabb korosztály részére (akiknek e levél netán álmatlan éjszakát 
okoz) javaslom, hogy próbáljon kapcsolatot felvenni egy barlangász 
csapattal, és „élőben" tapasztalja meg ezt a máshol be nem szerezhető 
élményt.

Szerencsés bujkálást!
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A BARLANGKUTATÓ OSZTÁLY BESZÁMOLÓJA 
2003. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BARTA KÁROLY

I
dei tevékenységünk célja továbbra is az orrfűi vízfő-forrás mögött húzódó 

barlangrendszer feltárása volt, amelyet a Szuadó-völgyi víznyelőkön, illet
ve a mögöttük található barlangokon keresztül próbáltunk megvalósítani.

Januári tevékenységünk

A
 hónap folyamán befejeztük a Trió- és a Szuadó-barlangban 

a kiépítéseket. Ezen kiépítések célja 220 V-os, háromeres 
villanyvezeték illetve „ colos locsoló tömlő biztonságos, de 
ugyanakkor esztétikus nyomvonalon történő levezetése a végpontokra. 

A tömlő a szén-dioxidos végpontok szellőztetését hivatott megoldani, az 
áram bevezetésével, pedig szivattyú és réselő használata válik lehetsé
gessé a nehezen bontható szifonos végpontokon.
Bár a kiépítések döntő hányadát már 2002 őszén megvalósítottuk, a 
kevésbé látványos eredményt mutató, ugyanakkor időrabló apróbb 
szerelési munkák áthúzódtak januárra. Ezek a több tagból álló locsoló
tömlők csatlakoztatását illetve a Trió-barlangban a két végpont közötti 
megosztását, a villamos kapcsolószekrények csatlakozásainak végleges 
rögzítését és szigetelését, valamint a Trió-barlangban a lezárástól a be
járatig a szerelvények ideiglenes rögzítésére alkalmas pattintó bilincsek 
felfúrását foglalták magukba. A végpontokon az előzőekben említett 
munkálatok miatt látványos előrejutás nem történt, sajnos minden hét
végén maximum egy-két műszakra korlátozódott a végpontok bontása.

Februári tevékenységünk

E
bben a hónapban már a Trió- és a Szuadó-barlang végpontjainak 

bontására tudtunk koncentrálni. A Szuadó-barlangban a rend
kívül kemény kőzet és a végponti szifon miatt egy szivattyús víz
kiemeléssel egybekötött főteomlasztást terveztünk májusra, amelynek 

az előkészületeit március és április folyamán elvégezhetőnek becsültük. 
A Trió-barlangban két végpont található: a vizeságban egy viszonylag nagyobb 
járatszelvény (0,6 x 1,2 m), amely szinte teljesen ki van töltve törmelékkel, az 
agyagoságban pedig egy kisebb, de könnyebben járhatóvá tehető agyagos-sá
ros járat. Á vizesvégponton a nagymennyiségű anyag illetve a depóhely jelen
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tősebb távolsága miatt csak 8-10 fő együttes jelenléte esetén folyt munka.
Az Agyagos-végponton embert próbáló körülmények között, sokszor híg, 
sáros iszapban fekve bontottunk, műszakonként kb. 0,5 m-t jutva előre. A 
zord tél és a nagy hó miatt a barlang megközelítése, illetve a szellőzteté
séhez szükséges áramot termelő aggregátor bejárathoz való eljuttatása is 
próbára tette képességeinket. A hónap elején gyakran előforduló 15-20 °C- 
os hőmérsékletben még aggregátor közel 1 km-es távon történő becipelése 
sem tudta átmelegíteni a kutatókat. Gépjárművel történő jobb megköze
lítés pedig a hóvastagság miatt nem volt lehetséges. Ezekben a napokban a 
felszíni ügyelet egyenértékű próbatételt jelentett a végponti műszakkal.

Márciusi tevékenységünk

M
árcius első napjainak tavaszi időjárása felfalta a havat, új 

lendületet adva ezzel a kutatásainknak. E havi tevékenysé
geink két főbb területre koncentrálódtak:

A Trió-barlang végpontjainak bontása, amely a tagság aktivitásának ta
vaszi megnövekedése miatt sokszor párhuzamosan is tudott folyni.
A Szuadó-barlang kitisztítása. Évek óta halogatott feladatunknak tettünk 
eleget azzal, hogy a barlangból kihordtuk azokat az eszközöket, segéd
anyagokat, amelyeket a kutatások korábbi fázisaiban használtunk, de ma 
már csak félre rakva éktelenkedtek a barlangban. Ezek közül a legnagy
obb egy kb. 10 m hosszú bádoglemez és egy hasonló méretű drótháló 
volt, amelyek valaha a végpont patakvízzel történő mosatását szolgálták. 
A nagy térfogat miatt a barlang lomtalanítása több napot is igénybe vett.

Áprilisi tevékenységünk

M
árciussal ellentétben a visszafogottság jellemezte ezt a hón

apot, sajnos a kutatásban rendszeresen résztvevők más 
irányú elfoglaltságainak véletlen egybeesése miatt a ku
tatások a tavaszi táborra (április 14-20.) korlátozódtak, amikor mind a 

Szuadó-, mind a Trió-barlang végpontján folytattuk a bontást.

MÁJUSI TEVÉKENYSÉGÜNK

A
 májusi kutatóalkalmak közül külön kiemelendő a május 15-18. 

között lebonyolított tábor, aminek különlegessége egyrészről 
az volt, hogy a csodálatos tavaszi időben a nyári táborokhoz 
hasonlóan kiköltöztünk a Bagoly-forrás melletti esőbeállóba.
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Baumann József tagtársunknak köszönhetően első ízben oldottuk meg 
a tábor vízellátását a kiépített Bagoly-forrásból. További különlegessé
ge volt táborunknak a résztvevők magas aránya, a négy nap alatt 26 fő 
fordult meg benne. Sajnos az előkészületek elhúzódása miatt a tervezett 
szivattyúpróbát nem tudtuk megvalósítani, azt bizonytalan időpontra 
elnapoltuk, helyette azonban a Trió-barlang végpontján napi három mű
szakban haladtunk előre.

Nyári tevékenységünk

A
 nyári hónapokban is több 

hétvégét, töltöttünk a 
Szuadó-völgy barlangjai
nak mélyén, de külön kiemelendő a 

hagyományos nyári kutatótáborunk, 
mely július 26. és augusztus 3. között 
került megren-dezésre. A tábor ideje 
alatt két fronton folyt a bontás, a Gi- 
lisztás-nyelő bejárati aknája tovább 

lett mélyítve kb. 2 m-rel, a Trió-barlang Agyagos-ágának a végpontján 
pedig kb. 3 m-t haladtunk előre az egyre könnyebben bontható szálkő
ben, egyre kényelmesebb, vízmentes munkahelyen.

Szeptemberi tevékenységünk

A
kimerítő nyár után ebben a hónapban egyetlen nagyobb ku

tatóalkalmat szerveztünk a Gilisztás-nyelő újbóli, illetve a 
Trió-nyelő további feltárására, szeptember 26. és 28. között. A 
Gilisztás-nyelő aknájának további mélyítésével megközelítettük az egy

kori, évekkel korábban már feltárt barlang aknájának a tetejét, amelytől 
azt várjuk, hogy mentes a nagy mennyiségű áradmányvizek által be
hordott kitöltésektől. A Trió-barlang 
Agyagos-végpontján 1 m-t haladtunk 
előre, és elértük azt az enyhe jobbra 
kanyart, ahonnan az eddigi szűk, 
szálköves, függőlegesen megnyúlt 
szelvény átvált vízszintes kiterjedé
sű, agyagos kitöltésű járatba.
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Végezetül, ezúton is szeretnénk köszönetet mondani minden tagtár
sunknak és külsősnek, akik részt vettek a 2003. évi munkánkban, akár az 
embert próbáló terepi műszakokban, akár a humán, pénzügyi és infra
strukturális háttér biztosításában.
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A MECSEK EGYESÜLET TERMÉSZETVÉDELMI 
OSZTÁLYÁNAK 2003. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

NAGY GÁBOR

S
ajnos a Természetvédelmi Osztály az idei évben sem tudott az el

képzelt hatékonysággal működni. Ennek alapvető okát én abban 
látom, hogy a Barlangkutató vagy a Természetjáró Osztályhoz 
hasonló, állandó osztálytagság nem tud kialakulni. Tavaly még azt gon

doltam, hogy csak az én hibám volt, hogy senki nem jelentkezett például 
a Nemzetközi Madármegfigyelő Világnapra, mert igazából senkinek 
nem jeleztem a programot. Azonban ebben az évben időben bekerült a 
felhívás a Hírlevélbe, de ennek ellenére megint csak teljes érdektelenség
be fulladt a dolog.
Tehát az osztály konkrét tagság nélkül csak eseti problémákat tud meg
oldani, valamint a választmányi üléseken természetvédelmi szempont
ból véleményezheti a döntéseket. Azért pár megvalósult programot 
szeretnék felsorolni a 2003-as évből:

Diavetítéses előadás 2003. január. 29-én az „Ötórai beszélgetések" kere
tében, a Mecsek természetvédelmi problémáiról.

Túravezetés a Természetjáró Osztálynak 2003. március. 22-én az Abali- 
geti-barlangban és környékén.

Április elején közös részvétel a Természetjáró és az Ifjúsági Osztállyal az 
orfűi békamentésben.
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A MECSEK EGYESÜLET MUNKA OSZTÁLYÁNAK 
2003 ÉVI TEVÉKENYSÉGE

BAUMANN JÓZSEF

A
 Mecsek Egyesület Munka Osztálya (a továbbiakban MO) feladata
it a munkatervének megfelelően végezte.

Lapisi fakereszt készítése és felállítása

A
Lapison felállítottunk egy fakeresztet a régi helyére. Köszön

jük a segítséget a Mecseki Erdészeti Rt. árpádtetői erdészeté
nek a kiváló tölgyfa gerendákért, a szállításokért, a betonért és 
a betonozásért, ahol munkatársaik segédkeztek. Köszönjük a segítséget 

a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának, hogy lehetőséget adott 
területén a kereszt összeállításához, a kis busz használatához, amivel 
a földmunkához szállítottuk a cserkészeket. Köszönöm Borbély-Bartis 
János tanár úrnak a gépi fűrészelési munkákat. A keresztet Baumann 
József készítette.

A Gégen-kút felújítása

A
 kút felújítását az tette szükségessé, hogy merítős rendszere 

sokszor beszennyeződött, nehéz volt a forrásvíz vételezése, 
és rendszeresen bemosta az eső a hordalékot a forrás meden
céjébe. Ezért kifolyós rendszerűre alakítottuk át kőfallal megerősítve. A 

forrás felújítását a Mecsek Egyesület finanszírozta. A forrás felújítását a 
MO tagjai végezték: Baumann József, Baranyai Rudolf, Marton József, 
Csábi Mária, Baumann Józsefné.

A Barátság-forrás felújítása

A
 forrás felújítására azért esett a választásunk, mert elöregedett 

a falazata, kiestek a kövek az oldalából, alámosta a hátsó vízfa- 
kadás, az ajtaja rozsdásodott, és rendszeresen nyitva ásítozott 
a völgy felé. A forrás felújítását és az új fahíd építését, amire egy hat

almas bükkfa rádőlt és tönkretette, a Mecseki Erdészeti Rt. árpádtetői 
erdészete finanszírozta. A forrás kivitelezését az Erdei Kft. végezte, Bau
mann József szakmai irányításával.
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A Melegmányi-forrás felújítása

A
 forrás felújítását az tette indokolttá, hogy a vize elszökött, és 

jobb oldalt a fal alatt csordogált kifelé. A forrás felújítását a

Mecseki Erdészeti Rt. árpádtetői erdészete finanszírozta és az 
Erdei Kft. újította fel, Baumann József szakmai irányításával.

Az Anyák-kútjának felújítása

A
z Anyák-kútjának szárazon rakott falazatának jelentős része 

leomlott, kifolyócsöve eltörött, ez indokolta a forrás felújítását.

A felújítást a Mecseki Erdészeti Rt. árpádtetői erdészete finan
szírozta, vállalta az anyagok és emberek szállítását is. A kivitelezést az 
Erdei Kft. készítette, Baumann József szakmai irányításával.

A Kánya-forrás és környezetének tisztítása

A
z árpádtetői erdészet dolgozói a forrást kitisztították, az elfo

lyó medret kipucolták, lebontották a romos fahidat, megtisztí
tották a kidőlt fáktól a turistautakat. A munkában részt vettek: 
Jerszi Lajos, Straus Mátyás, Szám Béla, Ásványi Sándor.

A Mariska-forrás felújítása

A
 forrás a bővizű Kánya-forrás szomszédságában van, víz

hozama stabil, vizének hőmérséklete az egyik leghidegebb 
a Mecseken, vésett táblával van ellátva, ezért döntöttünk a 
felújítása mellett. A forrás építését a Mecseki Erdészeti Rt. árpádtetői 

erdészete finanszírozta. A munkát az erdészet dolgozói végezték Straus 
Mátyás, Jerszi Lajos, Szám Béla. Baumann József szakmai irányításával 
végezték a munkát.

A Darázs-kút felújítása

A
 forrás állagmegőrzését néhány éve elkezdtük és most nyílt lehető

ség egy teljes felújításra. Feltártuk a foglaló medencét és kitisztítot
tuk, megerősítettük. A forrás bal oldali ledőlt falazatát felújítottuk. 

A forrás felújításában a Mecseki Erdészeti Rt. árpádtetői erdészete, az 
Erdei Kft., valamint a Mecsek Egyesület tagjai vettek részt Baumann 
József irányításával.
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Forrásfoglalás Ibafánál

forrásfoglalásra azért volt szükség, mert a környéken haladó 
turista utakon nincs üzemelő forrás.
A forrás építését a Mecseki Erdészeti Rt. szigetvári erdészete 

finanszírozza. A forrásfoglalást az erdészet dolgozói végezték Baumann 
József szakmai irányításával.

A Feri-forrás felújítása

A
 forrás felújítását az tette szükségessé, hogy falazata szétfagyott, 

előtere megrogyott. Büdös-kút forrás csövének kicserélése, kif
olyó medrének átépítése. A munkát Tasnádi János végezte.

A Bányász-forrás felújítása

A kivitelezést Tasnádi János végezte.

A Cinke-tanya emlékhely kialakítása, 
EMLÉKKŐ-FELÁLLÍTÁS

égi álmunk vált valóra az emlékhely létrehozásával, amellyel 
elődeink példamutató munkájának állítottunk emléket.
Az emlékhely megvalósítását köszönjük a PannonPower Hold

ing Rt.-nek, a Kőszén Kft.-nek, a Mecseki Erdészeti Rt.-nek, és Baronek 
Jenőnek aki megálmodta és a megvalósítást megszervezte.

A Mecsek turistaútjainak és 
kirándulóhelyeinek tisztítása

A
MO tagjai rendszeresen gyűjtik az erdőkben eldobált szeme

tet, és azokat a legközelebbi település szemétgyűjtőibe dobják. 
Részt vettünk a „Tisztítsuk meg a világot" mozgalomban, 
melynek eredményeként a Tettye környékét, a Rigó-kút, a Zsolnay-kút, 

Melegmányi-völgy, Herma-hegy környékét tisztítottuk meg. Ezeken a 
megmozdulásokon elsősorban a cserkészek jeleskedtek, akik szeméttel 
teli zsákkal töltötték meg a konténereket.
A Csokonay Sándor emléktúrán megtisztítottuk a források medencéit, és 
az úton összeszedtünk több zsák szemetet.
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A cserkészek a munkatervüknek megfelelően végzik a források takarí
tását, a vízhozamok és hőmérsékletek mérését Ezekről a MO vezetőjét 
tájékoztatják. Folytatják a mecseki létesítmények ellenőrzését, és jelzik 
észrevételeiket a munkaosztály felé.

Új odúk a Mecseken

A
z Ifjúsági Osztály segített tíz darab madárodú kihelyezésében 

a Dömör-kapu és Tettye környékén. Az új odúk a Ciszterci 
Rend Nagy Lajos Gimnázium asztalosműhelyében készültek, 
Baumann József irányításával.

A bonyhádi kultúrház nyugdíjas egyesületének háromszáz diával mu
tattuk be a Mecsek szépségeit, erdőit, virágait, építményeit és ezen ke
resztül a Mecsek Egyesület tevékenységét.

Munkák az Ordastanyánál

F
elújítottuk elődeink erdei ösvényét, a nagy madáretető tetejét, az illem

hely terméskő előteret kapott, a házat és a padokat befújtuk favédővel, 
a tűzrakó alját kibetonoztuk, a környék erdeiben összeszedtük a faki
termelők által eldobált szemetet több alkalommal, tisztítottuk a forrásokat a 

bejárások során, és mértük azok vízhozamát, hőmérsékletét. A nagy aszályban 
többször ivóvizet helyeztünk ki a ház mellé az állatoknak és madaraknak.
A mecseki túráinkat és munkáinkat rendszeresen fényképezzük és do
kumentáljuk az Ordastanya naplójában.
A munkákban segítettek: Baumann család, Arany Horda TE. és a Hetve- 
helyi Erdészet munkatársai.

Egyéb munkálkodásunk a Mecseken

K
ülön szeretném kiemelni a Természetvédelmi Osztályt, akik 

nélkül a forrásfelújítások, pihenők engedélyeztetése nehezeb
ben valósulhatott volna meg. Külön köszönöm Nagy Gábornak 
a segítségét, és a terepbejárásokon elmondott instrukciókat a védett nö

vényekkel és egyéb élőlényekkel kapcsolatban.
Köszönöm a Mecseki Erdészeti Rt., a PVV Rt., és a PannonPower Hold
ing Rt. vezetőjének és munkatársának a segítségét, amellyel a Mecsek 
Egyesületet és ezen belül, a Munka Osztályt támogatták.
Köszönöm minden tagtársamnak és barátomnak, hogy a sok embert 
próbáló munkában céljaink megvalósítását segítették.
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A MECSEK EGYESÜLET IFJÚSÁGI OSZTÁLY ÁNAK 
2003. ÉVI MUNKÁJA

BORBÉLY-BARTIS JÁNOS

A
 Mecsek Egyesület Ifjúsági Osztálya (a továbbiakban I.O.) 2002 

őszén újjáalakult. Az I.O. előző vezetője objektív okok miatt 
már nem tudta betölteni az osztályvezetői szerepet, ezért új 
vezetőre volt szükség.

Baumann József kezdeményezésére elvállaltam az osztályvezető tiszt
séget. Ugyancsak az ő kezdeményezésével indult meg az I.O. tagjainak 
létszámnövekedése is. Az ő buzdításával felhívás hangzott el a Ciszterci 
Rend Nagy Lajos Gimnáziuma diákjai és tanárai felé, miszerint az újon
nan alakuló I.O. örömmel vár és fogad minden természetbarát diákot és 
tanárt, akik szívügyüknek érzik a természet megóvását, akik részt akar
nak venni a programokon, és akik tagságukkal támogatni akarják a nagy 
múlttal rendelkező Mecsek Egyesület tevékenységeit, törekvéseit. Ennek 
eredményeképpen az 1.0,42 taggal újjáalakult.
Azonnal megkezdődött a tagok rendszeres tájékoztatása az Egyesület 
eseményeiről, a túrákról és rendezvényekről. Ezt a célt szolgálta egy már 
meglévő faliújság az iskolában, de hamarosan Baumann József készített 
egy másikat is, amelyet az iskola egy forgalmasabb folyosóján helyez
tünk el, így már egy éve két faliújság kizárólag a Mecsek Egyesület híreit 
közvetíti a tagok és minden érdeklődő felé.
Havi rendszerességgel elhelyeztük itt a Nyílt túrák programját, az 
Ötórai beszélgetések témáit és időpontjait, a Mecsek Egyesület életével 
kapcsolatos információkat, eseményeket, amelyek a Hírlevélben meg
jelennek. Itt értesülhet mindenki a különböző felhívásokról, hírekről, 
programokról és az elvégzett munkákról. Az I.O.-nak kapcsolata van 
a cserkészekkel, Ivasivka Mátyás, Merényi Péter és Nyisztor Zsolt tanár 
urak, mint cserkészparancsnokok révén. Ők tájékoztatást nyújtanak az 
általuk irányított munkáról: a „Tisztítsuk meg a világot" mozgalomban 
való tevékenységükről, a szemétgyűjtő akciókról, a forrástisztításokról, 
a források vízhozamának és hőmérsékletének méréseiről, a pihenők, ki
látók, keresztek, emléktáblák állapotáról. Az említett tevékenységekbe 
az I.O. is bekapcsolódik és közvetítünk a Munka Osztály felé.
Baumann József, a Munka Osztály vezetője 10 db madáretetőt készített 
a Gimnázium műhelyében, amelyeket a Dömör-kapu és a Tettye közötti 
szakaszon helyezett el az I.O. segítségével.
Segítséget nyújtott az I.O. a Munka Osztálynak a Lapisi emlékkereszt 
elkészítésében és felállításában.
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2002 őszén pályázattal fordult az I.O. az iskolánkban működő Pro Ludo- 
vico Alapítvány Kuratóriumához, és eszközvásárlásra százezer forintot 
nyert. Ebből az összegből 2 nagyon jó minőségű távcsövet vásároltunk, 
amelyeket kirándulások alkalmával kölcsön vehetnek az osztály tagjai. 
Ugyanebből a pénzből a Barlangkutató Osztály számára 5 barlangász
ruhát vásároltunk, a fennmaradó összegből pedig fedeztük, az említett 
madárodúk anyagi költségeit.
Lovas István tanár úr vezetésével a 2002/2003-as tanévben, minden hón
ap harmadik szombatján gyalogtúrán vehettek részt fiataljaink a Mecsek 
különböző részein.
Czeininger Tamás tanár úr az elmúlt tanév során két alkalommal tartott 
Madárvédelmi előadást a diákok és minden érdeklődő számára. 2003. ok
tóber 29-én pedig a Mecsek Egyesület Ötórai beszélgetések előadássorozat 
keretében hallgathatták a megjelent érdeklődők a tanár úr magával ragadó 
előadását. Az előadás a Mecseken élő madarak, kígyók, békák életéről és 
faji sajátosságairól nyújtott részletes és nagyon élvezetes ismertetést.
Továbbá a tanár úr rendszeresen megfigyeléseket szervez az orfűi Pécsi 
tavon, diákok bevonásával, a Skandináv országokból télen hozzánk 
érkező vendégmadarakról. A tanár úr évek óta békamentési akciókat 
szervez. A békák ugyanis tavasszal, a párzási időszakban tömegesen 
vonulnak az erdőből az orfűi tavakba. Útjuk során át kell kelniük a mű
úton, ahol sokan az autók gázolásának áldozataivá válnának. A tanár úr 
a műút szélén hosszan hálót feszít ki, amivel megakadályozza a békákat, 
hogy az úttestre menjenek. A háló előtt gyülekező békákat viszont vöd
rökkel biztonságosan átsegíti az út túloldalára. Idén tavasszal ebbe az 
akcióba segített be az I.O. egy alkalommal, Baumann József vezetésével, 
aki az iskola mikrobuszával szállította a 18 diákot Orfűre és vissza. Az 
I.O. a továbbiakban is részt vesz majd e nemes mentési tevékenységben. 
Katitsné dr. Balatincz Zsuzsa, biológia szakos tanárnő, mint biológus 
kapcsolódik be az I.O. tevékenységébe. Részt vesz a Magyar Biológiai 
Társaság Pécsi Csoportjának szakülésein. Bekapcsolódik a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) Oktatási Központjának oktató te
vékenységébe. Terepgyakorlatokat szervez a diákok számára, és rend
szeresen látogatja a diákokkal a Természettudományi Múzeumot.
Bodáné Gálosi Márta, szintén biológia szakos tanárnő, több, az I.O.-ban 
végzett tevékenységéről számolt be.
Három alkalommal szervezett látogatást a diákok számára a Pintér-kert
be, ahol a kert vezetőivel közösen, feledhetetlen élménnyel gazdagítot
ták a résztvevő diákokat.
Szintén diákok számára diavetítést tartott a DDNPI Oktatási Központjá
ban „A Mecsek védett növényei és állatai" címmel.
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Tanulmányutat szervezett és vezetett a diákok számára a Szársomlyó- 
hegyre, ahol Vágner László, Tájegység vezetővel közösen mutatták be a 
hegy sajátosságait.
Diákokkal részt vettek a Mecsek Erdészeti Rt. Erdei Iskola programjában 
az Árpádtetőn, és megnézték az új tanösvényt.
A Sasréti Erdei Iskolában tettek látogatást.
Rendszeres tanulmányutakat szerveznek a Mecsekben.
Rendszeresen részt vesz diákokkal a Magyar Biológiai Társaság Pécsi 
Csoportjának szakülésein. Ezek a tudományos ismeretterjesztő előadá
sok havonta kerülnek megrendezésre, szeptembertől áprilisig, a Felső
malom utcában. A tanárnő egyébként már tíz éve végzi ezt a feladatot, 
most az I.O. keretében viszi tovább. Végül meg kell még említenem, 
hogy a környezeti nevelésről a DDNPI Oktató Központjával közös pá
lyázatot fogalmazott meg és küldött el, ami elsősorban, egy a biológia és 
földrajz szakos tanároknak szóló programra irányul.
Egy utolsó esemény, amit még megemlíthetek. A nyáron részt vettem az 
I.O. képviseletében, Tarnai Tamás vezetésével a Szuadó-völgyben egy 
barlangtúrán. Ekkor ígéretet kaptunk arra, hogy az I.O. tagjai részt ve
hetnek majd hasonló barlangtúrákon, amikor a barlangászcsoport tábort 
szervez a barlang további feltárására.
Köszönet mindenkinek, aki részt vállalt az Ifjúsági Osztály tevékeny
ségében, a tanároknak, akik szabadidejüket áldozták a diákoknak, azt 
hogy nagy érdeklődéssel bekapcsolódtak a munkába.
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A MECSEK EGYESÜLET FOTÓOSZTÁLYÁNAK 
2003. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

BÁRKÁNYI TAMÁS L.
♦ ♦

Ö
römmel tájékoztatom a tisztelt olvasót, hogy 2003 őszén új

jászerveződött a Fotóosztály, melynek programjai mindenki 
számára nyitottak. A szeptember óta eltelt rövid idő ellenére 
már komoly eredményekről is beszámolhatok.

A Mecsek Egyesület legfontosabb rendezvényeiről digitális fotókat 
készítettünk (Cinke-tanya emlékkőavatás, A M.E. múltja, jelene és jö
vője kiállítás, Reéh György emléktábla-avatás), melyek némelyike már 
évkönyvünkben is helyet kapott, és az interneten, a PANNONPOWER 
honlapján az egyesület site-ján is megtekinthető.

Megkezdtük tagtársaink birtokában levő régi - egyesületünkkel, illetve 
annak tevékenységével kapcsolatos - dokumentumok, fotók összegyűj
tését, annak archiválása, digitalizálása érdekében.

Osztályunk közreműködik a Hírlevelek szerkesztésében.

November végi határidővel nyílt fotópályázatot hirdettünk „Mecseki 
hangulatok" címmel. A pályázók száma, a beérkezett fotók mennyisége, 
de mindenekelőtt azok minősége minden várakozásunkat felülmúlta. 33 
szerző 167 alkotása olyan feladat elé állította a zsűrit, hogy annak sok
at látott és tapasztalt fotóművésze 10 perc elismerő bólogatás után kifa
kadt: „ebből nem lehet a három legjobbat kiválasztani! Ez annál nagy
ságrendekkel nívósabb anyag."

2004 januárjában a pályázatra érkezett fotók közül a legsikeresebbek 
(37db) egy önálló kiállításon kerülnek bemutatásra.

A pályázat sikerességén felbuzdulva tervezzük további pályázatok, kiállítá
sok szervezését más témakörökben, illetve a beérkezett anyagok, és anyagi 
lehetőségeink függvényében a 2005-ös évre önálló naptár megjelentetését.
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TITKÁRI JELENTÉS A 2003. ÉVRŐL

BENCZES GÁBOR

K
ülsőségeiben is látványosan fejlődő egyesületi élet a 2003. feb

ruár 19-én megtartott 2002. évet is lezáró rendes évi közgyűlé
sén elfogadta a titkári jelentést, a pénzügyi beszámolót és a köz
hasznúsági jelentést, valamint az Ellenőrző Bizottság jelentését. A 2002. 

évben az egyesület ügyészségi vizsgálaton esett át. A vizsgálat megál
lapításai az abban meghatározottak szerint a Közgyűlésen ismertetésre 
kerültek. Az ügyészségi vizsgálat során megállapított szervezeti életre 
vonatkozó módosítások, és az egyesületi élet működtetésének jobbítása 
érdekében az alapszabály módosításra került. Az előkészített és a köz
gyűlésen előterjesztett új alapszabályt a közgyűlés elfogadta.
Az egyesület életében újjáalakulása óta fordulatként új esemény történt, 
az egyesület választmánya mandátumának lejárta előtt lemondott.
A Közgyűlés megválasztotta, és ezzel megbízta az Egyesület vezetésével 
az új választmányt.
Az új választmány az előző évekhez képest jóval magasabb végösszegű 
költségtervezetet terjesztett a közgyűlés elé, melyet az, irányelvként 
útmutatásul elfogadott. A költségvetés tervezet az osztályok programja
inak megvalósításához konkrétabban lett hozzárendelve.
A 2003-as esztendő az újjáalakulás 10. évfordulójának jegyében telt el. 
Az év folyamán több megemlékezésen és emlékhely-kialakításon vet
tünk részt illetve annak elkészültében kezdeményezőként és megvalósí
tóként is közreműködtünk.
Tavasszal örökös díszelnökünk, Kardos Kálmán sírjánál tartottunk meg
emlékezést a hidasi önkormányzattal közös szervezésben.
Az „Ötórai beszélgetések" programsorozat keretén belül megemlékez
tünk az újjáalakulásról, illetve megfelelően tisztelegtünk elődeinknek.
Ezen programsorozat keretében vendégünk volt Erőss Zsolt, az első ma
gyar Mount Everest-hódító.
A nyár folyamán a szeptemberre szervezett kiállítás valamint a Cinke
tanyán felállítandó emlékkőállítás előkészületi munkái folytak a PAN- 
NONPOWER Rt. és a Mecseki Erdészeti Rt. támogatásával.
Októberben a Városszépítő Egyesület közreműködésével emléktáblát 
helyeztünk el Reéh György a „Tettye koronázatlan királya" tiszteletére. 
Tovább folytatódott a PVV Rt.-vel kötött együttműködési megállapodás 
keretében a mecseki kirándulóhelyek felújítása és rendezetté tétele.
Az év folyamán az egyesület munkavégzéséhez kisebb átszervezésre 
került sor. Megalakult a munkaosztály, és összevonásra került a történeti 
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és irodalmi osztály. Az utóbbi sajnálatosan betegség miatt.
Sikerült viszont újraéleszteni a fotóosztályt, amely működését egy fo
tópályázat meghirdetésével kezdte, amire szép számmal érkeztek be a 
pályázati anyagok. A pályázat értékeléséhez a Mecseki Fotóklubot is 
bevontuk, akikkel együttműködésről állapodtunk meg.
Az év végi utolsó „ötórai beszélgetést" a pécsi világörökség jegyében a vá
rosháza dísztermébe szerveztük. A közgyűlés a tagsági díjat nem emelte a 
2003. évre, viszont a 70 év felettieknek díjmentessé tette a tagsági viszonyát. 
A tagsági létszám összességében nem növekedett jelentősen. Ez annak a 
következménye, hogy az alapszabály értelmében a több éve rendszere
sen nem fizetőket ki kellett zárni a tagok soraiból és az új tagok száma 
ennek mértékében nőtt.
A pártolótagsági, támogatói rendszer nem tudott az idei évben to
vább fejlődni.
Az iroda működtetését az idei évben sem sikerült teljes mértékben meg
oldani, a főállásban foglalkoztatott alkalmazottunk egyéb külső okok 
miatt nem tudta tovább vállalni a munkát. Azóta társadalmi aktivistával 
egy elfogadható helyzetet sikerült kialakítani.
Az egyesület a beszámolási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségei
nek eleget tett, az előző évi hiányosságokat pótoltuk illetve megszüntettük.
Az egyesülettel kapcsolatos eseményekről, programokról negyedéven
te megjelenő Hírlevél formájában tájékoztattuk a tagságot. A Hírlevél 
szerkesztésének, illetve szerkesztőcsapatának kialakítása nem zárult le, 
folyamatban van.
Zárszóként megköszönöm minden tagtársnak az idei esztendőben is 
aktívan végzett munkát, amivel az egyesület működését elősegítette.
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2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

Nyitóegyenleg 1.070.373,-
Tagdíjak 200.000,-
Jogi tagdíjak-támogatások 2.500.000,-
Pártoló tagdíjak 200.000,-
SZJA1% 600.000,-
Pályázatok 5.000.000,-
Iparűzési adó 1.500.000,-
Vállalkozási tevékenység 1.000.000,-
ÖSSZESEN: 12.070.373,-

KIADÁSOK

Barlangkutató Osztály 6.135.000,-
Ifjúsági Osztály 940.000,-
FOTO Osztály 300.000,-
Természetjáró Osztály 300.000,-
Természetvédelmi Osztály 800.000,-
Történeti Osztály 150.000,-
Irodalmi Osztály 1.350.000, -
Egyéb kiadások 2.000.000,-
Iroda működtetés 1.700.000,-
Ötórai beszélgetések 100.000,-
Hírlevél 100.000,-
Pályázati költségek 100.000,-
ÖSSZESEN: 11.975.000,-
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KZ EGYESÜLET PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 
2003. JANUÁR-NOVEMBER KÖZTI-IDŐSZAKÁRÓL

Nyitó egyenleg Bank 896.005,-
Pénztár 173.886,-

Bevételek Pályázat (Civil Szféra) 250.000,-
Jogi tagdíj:
PVV Rt. 20.000,-
Pannonpower Rt. 20.000,-
MEFA. Rt. 80.000,-
PÉTÁV. 20.000,-
Duna-Dráva Nemzeti Park Rt. 30.000,-
Orfűi önkormányzat 30.000,-
Támogatás (PVV Rt.) 350.000,-
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium 100.000,-
Wesselényi pályázat 500.000,-
KAC pályázat 300.000,-
Tagdíj 217.000,-
SZJA1% 154.084,-
Egyéb bevétel 59.884,-
ÖSSZESEN: 3.200.859,-

Kiadások Wesselényi pályázat elszámolása 700.001,-

KAC pályázat elszámolása 310.717,-

Pályázat (civil szféra) elszámolása 261.812,-

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium 85.139,-

Irodaszer, nyomtatvány 68.175,-

Postaköltség 30.090,-

Telefonköltség 265.464,-

Gk. használat 191.615,-

Bér költség 298.625,-

Bér járulékai 130.988,-

Fénymásolás, nyomdaköltség+ 114.866,-

Egyéb költség 283.210,-

ÖSSZESEN: 2.740.702,-

Záró egyenleg Bank 449.817,-

Pénztár 10.340,-

3.200.859,- i
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A MECSEK EGYESÜLET TISZTIKARA

Örökös tiszteletbeli elnök:
Dr. HORVÁTH ADOLF OLIVÉR

Elnök:
SOMOSI LÁSZLÓ,

a PannonPower Holding Rt. elnök-vezérigazgatója

Ügyvezető elnök:
BARONEK JENŐ

Alelnök:
TARNAI TAMÁS

Titkár:
BENCZES GÁBOR

Osztályok:

Barta Károly 
Baumann József 
Borbély-Bartis János 
Nagy Gábor 
Rozvány György 
Bárkányi Tamás L.

Barlangkutató osztály 
Természetjáró osztály 
Ifjúsági osztály 
Természetvédelmi osztály 
Történeti és irodalmi osztály 
Fotóosztály

osztályelnök 
osztályelnök 
osztályelnök 
osztályelnök 
osztályelnök 
osztályelnök

A VÁLASZTMÁNY TAGJAI:

Somosi László 
Baronek Jenő 
Tarnai Tamás 

Benczes Gábor 
B. Horváth Csilla 

Tóth Klára 
Kondi Gyula

Ellenőrző Bizottság:

Dománszky Zoltán 
Rüll József 
Jakab Éva
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AZ EGYESÜLET TAGJAINAK NÉVSORA

Ambrus Gergely 
Andrásfalvy Péter 
Antalné Angster Mária 
Arany Gáborné 
B.Horváth Csilla 
Bachman Zoltán 
Badrócz Attila 
Balázs Ildikó 
Balogh Richárd 
Baranyai Rudolf 
Bárkányi Júlia 
Bárkányi Tamás 
Baronek Jenő 
Baronek Jenőné 
Barta Csilla 
Barta Károly 
Bátai István dr. 
Baumann József 
Baumann Józsefné 
Bayer Richárd 
Békefi Irén dr. 
Benczes Dániel Bálint 
Benczes Gábor 
Berecz Vidor 
Berghauer Tibor 
Bezerédy Győző dr. 
Biros Béláné 
Bóday Barna 
Bóday Barna Ifj. 
Bóday Miklós 
Bóday Miklós Ifj. 
Bóday Zoltán 
Bodráné Kis Olga 
Borbély-Bartis János 
Borsy Eszter 
Borsy Károly

Bölcsházy Éva
Börcsök György
Bötkös Lászlóné
Bratner Antal dr.
Budai Jánosné
Buzás Endre
Chlebovics Kornél
Chlebovics Miklós
Cs.Tóth Péter
Csábi Mária
Csandár Imre
Császár Cs. Péter
Csonka Donát
Csonka Károly
Csordás Imre
Csörge Szilárd
Czeininger Tamás
Dalecker Ibolya
Dolgos Sándor
Dománszky Zoltán
Duna-Dráva Nemzeti Park lg.
Ernyes Mihály dr.
Faltis Róbert
Faltysné Újvári Anna
Fekete Bálint dr.
Füziné Kajdi Zita
Gál György
Galamb Gábor
Gergely Tibor
Gettó Ferenc
Gida Tibor
Gonda Tibor
Göbölös István
Gyulassy Józsefné
Hajnal Ágnes
Hantos Péter
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Hardicsay Sándor dr. 
Harmat Béla dr.
Hatvani Donát
Havasi Ildikó
Házi Edit
Hegedűs Istvánná
Herbály Zita
Herisztné Kincses Magdolna 
Hildebrandné Rugási Éva 
Hinterdorfer Nóra
Horváth Adolf Olivér
Horváth Aliz
Horváth Henrik
Horváth Renáta
Husvét Ilona
Hűvös András
Ivánovics Norbert
Ivasivka Mátyás
Jakab Albert
Jakab Éva
Jakab Ferencné
Járomi Luca
Jónás Rudolf
Kalmár László
Karádi Károly
Karádi Károlyné
Kaszás Károlyné
Kattisné dr. Balatincz Zs.
Kecskésné Jáger Ilona 
Kevey Balázs dr.
Kevy Albert
Kis Lászlóné
Kiss Hermina
Kiss Lajos
Kiss Viktor
Kői Csilla dr.
Koncz Eszter dr.
Kondi Gyula
Kosa Tibor
Kovács Árpád

Kovács Balázs
Kovács János
Kovács Jánosné
Kovács Judit
Kovács Mihályné
Kovács Szabó János
Kovácsné Kincses Ilona 
Kőhidi Csaba
Kremling Lajos
Kriston Barnabás
Kriston Barnabás ifj.
Kristonné Kenderik Magdolna 
Kurnik Ernő dr.
Lakatosné Novotny Sarolta dr.
Lárencz László dr.
Lehmann Antal dr.
Lénárd József
Lengyel Zoltánná 
Makovszky Gyula dr.
Marosy György
Marton István dr.
Marton József
Máté Ágnes
Mátyás Elemérné Varga Erika
Mecseki Erdészeti Rt.
Mendly Lajos
Mércz László
Mocsonoky Miklós
Molnár István
Molnár Margit dr.
Montskó Péter dr.
Nádudvary Tamás
Nagy Gábor
Nagy Ferenc
Nédli Attila
Nédli Zsuzsanna
Nemes Dorka
Novotnik Gergő
Nyéki Károly dr.
Nyékiné Kincses Márta
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Nyers Alexandra
Obert Csaba
Orfű Község Önkormányzata 
Ország János
Paka Péter
Pál Krisztina
Pálfy Attila
PannonPower Rt.
Papp Lenke
Páva Márk
Páva Zsolt
Pécsi Távfűtő Kft.
P. V. V. Rt.
Perényi György
Péter Oszkár
Petró Zsuzsa
Petrovics Márta
Plaszauer István
Romfeld Norbert
Rónaki László
Rónaky Gizella
Rozvány György
Rüll József
Said Balázs
Sándor Béla
Somogyvári Imre
Somosi László
Strasser Péter
Studi Gabriella
Sváb László
Szabó László Gy dr.
Szabóné Kőnig Éva 
Szecsödi Imréné
Szegvári Gabriella
Szerémi György
Szerémi Péter
Szirtes Béla
Szőke Emília
Szőllösi Enikő
Tarnai Tamás

Tarnóczai Mária 
Temesi Endre Miklós 
Tillai Gábor
Tóth Aladár dr.
Tóth Judit
Tóth Klára
Tóth Róbert
Turányi Károly 
Turonné Gőcze Irén 
Újvári Jenő
Uzsoki Csaba
Vajda Mariann 
Valkai Zsolt
Várnagy Viktor
Vass Anna dr.
Vass Béla 
Wittmann Klára 
Zoltán Vilmos dr. 
Zubán Gergely
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