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2004 
A TAVASZI HÉRICS ÉVE

Tóth Klára

A
 tavaszi hérics (Adonis vernalis L.) a magyar flóra egyik legszebb 

vadvirága. Nagyméretű (3-6 cm átmérőjű) magányosan fejlő
dő, fénylő, aranysárga virágai március elejétől május közepéig 
már messziről felhívják magukra a figyelmet.

A nemzetség a nevét a görög-latin mitológiából ismert Adoniszról, Vé
nusz kedveséről, a férfiszépség félistenéről kapta.
Rendszerint bokrosodó, 30 cm magasra is megnövő évelő. A boglárka
félék ősi családjának tagja. Változó számú (10-30) sziromlevelet, számos 
porzót és termőt fejleszt.
Száraz gyepeken, irtásréteken és legelőkön, karszt-bokorerdőkben, lige
tes, melegkedvelő tölgyesekben találkozhatunk vele.
Igen erősen mérgező hatású növény mind zölden, mind szárítva. Ható
anyaga a gyűszűvirágéhoz hasonló hatású glikozida, amely érzéstelen- 
séget idéz elő. Az állatok legelés közben rendszerint otthagyják, és szá
rát a széna közül is kiválogatják.
Gyöktörzsét - vizelethajtó, szívnyugtató hatóanyagai miatt - valaha 
nagy mennyiségben gyűjtötték.
Védett növény.
A szakirodalom reális, de kissé száraz adatai után álljon itt egy mese, 
amely ugyan a tavaszi héricsről szól, de e kiadvány élére tanmesének 
is ajánlható.

Orgoványi Anikó: Réka kertje 
AVAGY MESE A TAVASZI HÉRICSRŐL

A Mesélő-hegy tetején, ahol a mészkősziklák csupasz kövei úgy villannak 
ki a rövid szárú gyep karéjából, mint Józsi bácsi tar feje búbja gyér hajszá
lai közül, élt egy borzas levelű, tündéri szépségű sárga virág. Tavaszi hé
rics volt a neve, mert akkor bontotta ki selymes szirmait, amikor a tavasz 
már visszavonhatatlanul felkúszott a dombtetőre, úgy április derekán. 
Amilyen szép volt, olyan kényes a környezetére. Akármilyen helyen nem 
telepedett meg. Csak ott érezte jól magát, ahol zavartalanul cirógathatta 
virágarcát a langyos napsugár, és a laza talajban kényelmesen kinyújtóz
tathatta gyökereit.
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Tóth Klára: A tavaszi hérics éve

A magasban szitáló pacsirták dalban énekelték meg szépségét, s egyene
sen a Nap gyermekének hitték őt. Amin nem is csodálkozhatunk, hiszen 
színe, selymes fénye és előkelő megjelenése gyermektenyérnyi napocskák
ra emlékeztetett mindenkit, aki csak látta. Bár igen ritka növény volt, ame
lyik helyet megkedvelte, oda családostul költözött, telepettyegtetve sárga 
selyemmel a mezőt. így aztán a Mesélő-hegy lábánál lakók közönséges
nek tartották, nem is sejtve, milyen ritka kincs él a szomszédságukban. 
Réka is itt élt családjával a falu egyik öreg házában, és gyakran felsétált 
a hegyre nagyapjával, Józsi bácsival. Amíg nagyapó gombát és gyógynö
vényeket szedegetett a kosarába, addig Réka önfeledten bóklászott a rét 
füvében. Mindenre kíváncsi volt. Szerette hallgatni a fű neszezését a sur
ranó gyíkok nyomán. Gyönyörködött a mészkő repedéseiben, az ég kék
jét visszatükröző harmatcseppekben. Beleszimatolt a rét fűszeres illatá
ba, majd legurult az enyhe lejtőn, elterült az alján, és szédülésig figyelte a 
magasban vonuló bohókás felhősereg felvonulását. Réka a rét minden vi
rágát szerette, de talán a legkedvesebb a tavaszi hérics volt számára, mely 
a hosszú, kopár tél után oly vidáman hirdette az élet megújulását.
Időnként azonban megzavarták felhőtlen barátkozását a réti világgal. 
Kirándulók jöttek hangos csoportokban a hegytetőre, s Réka szomorú
an látta, hogy sokan csokorszámra szedték kedvenc virágát, a szépséges 
héricset, amit aztán nem sokkal később eldobtak, mivel elhervadt a ke
zükben. Lovasok is jártak errefelé, és a lovak patái jó néhányat eltiportak 
közülük. A magukat virágszerető embereknek nevezők kislapáttal ásták 
ki tövestől a növényeket, hogy a piacon adják el jó pénzért azokat, vagy 
otthon a saját kertjükben ültessék el őket a rózsa-, meg a dáliabokor ár
nyékába, ahol persze egy-két napon belül elpusztultak.
A héricsek sorsa azonban végleg akkor pecsételődött meg, amikor az 
emberek építkezni kezdtek a hegy tetején. Kevés volt már a hely a völgy
ben, na meg a kilátás is szebb volt a hegygerincről. Az ideköltözők több
sége azzal indokolta döntését, hogy elege van már a zsúfoltságból, a zaj
ból, s a természet közelségébe vágyik.
Réka családja is kedvet kapott az építkezéshez.
- Szép, nagy házunk lesz a hegytetőn. Örülsz-e, kislányom? - kérdezte 
Rékát édesapja.
- Jaj, de jó, legalább sokat játszhatom a réten! - kiáltotta boldogan Réka, és már 
el is képzelte, hogy a szépséges héricseit mindennap végiglátogatja majd.
Furcsa lény az ember. Amint megkaparintja a régen óhajtott földdarabot 
a természet ölelő karjaiban, abban a pillanatban elfelejti eredeti vágyát. 
Első lépésként drótkerítéssel keríti körül a birtokát, majd nagy munka
gépekkel legyalulja a terepet, eltüntetve mindent, ami a természetes ál-
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Tóth Klára: A tavaszi hérics éve

lapotra emlékeztetné. Fák, bokrok, vadvirágok, csigák, sáskák, pókok, 
mind-mind a nagytakarítás áldozataivá válnak. A ház felépülése után 
persze hiányérzete támad építőművészünknek a nagy kopárság láttán, 
ezért fáradságos munkával nekilát a bezöldítésnek. Esze ágában sincs 
persze jóvátenni a rombolást, és helyet adni újra az őslakosságnak. Ha
marosan távoli tájakról származó, drága pénzért vásárolt különleges nö
vények díszelegnek a kertjében, tudtára adva a helyi növény- és állatvi
lágnak, hogy semmi keresnivalójuk ezentúl e területen.
Ez történt a Mesélő-hegyen is, ahol a tavaszi héricsek mit sem sejtve rin
gatták csinos fejüket a délkeleti szélben. Egyik nap éktelen zajos és bűzös 
gépek érkeztek és legyalulták a vidéket. Markolók haraptak mély göd
röket a porladó mészkőbe, s a zuzmókkal tarkított sziklák helyén rövid 
időn belül házak magasodtak. Az épület körüli szétmarcangolt birtokot 
termőfölddel takarták be, és jöttek a kényeskedő kerti virágok, a pöffesz- 
kedő tuják, a kertészeti katalógusból rendelt zöldségek.
Ha véletlenül arra tévedt egy vadvirág magja, alig dugta ki hajtását a 
szép világra, máris ráripakodtak a többiek:
- Mit keresel itt, te dudva? Nem látod, hogy ez előkelő negyed, csupa 
nemes fajjal? - azzal már intettek is leveleikkel a gazdának, aki felbőgő 
fűnyírójával végignyargalászott a szőnyeggyepen, lenyisszantva a beto
lakodó üstökét.
Rékáék háza táján sem volt ez másképp. Miután a házuk felépült, Józsi 
nagyapa keze nyomán színpompás virágoskert és pázsitgyep termett, 
aminek csodájára jártak a szomszédok, de már nem emlékeztetett töb
bé a hajdani rétre. A nagyobb baj az volt, hogy nemcsak Rékáék háza 
környékén cserélődött ki az élővilág, hanem az egész hegytetőn. Amíg a 
szem ellátott, házak nőttek ki a földből, mint eső után a gombák. Mind
egyiket kerítés zárta el a külvilágtól. A házsorok között kialakított uta
kat feltúrták, csöveket fektettek le bennük, majd lebetonozták őket. Vagy 
fordítva, miután lebetonozták az utat, felbontották újra, s a járókelők 
nyakig érő sárban botladozhattak az utcán.
Nyoma sem maradt a csodáktól hemzsegő rétnek. A hangyaboly helyén 
betonjárda feszített, a gyíkok napozókövén villanyoszlop magasodott, a 
pacsirták hangját felváltotta a gépek fülsiketítő zajongása. A tavaszi héri
csek pedig eltűntek, mintha itt sem lettek volna.
Réka megpróbált örömöt találni a nagyapja által ültetett kerti virágok
ban, de valahogy idegennek érezte őket. Nem lehetett hemperegni kö
zöttük, vagy lehasalva figyelni az állatbarátaikat, mivel ezek nem is igen 
akadtak. A felbukkanó rovarokat Józsi papa kártevőknek nevezte és 
nyomban megkínálta őket permetfröccsel.
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Tóth Klára: A tavaszi hérics éve

Egyik nap Réka a kert végében egy elhagyatott részre bukkant. Az épít
kezés alatt itt tárolták a homokot meg a sódert, így aztán ez kiesett a par
kosításból. A maradék kavics- és homokszemek közül vadvirágok kan
dikáltak ki a napfényre. Réka örömében felkiáltott:
- De hiszen ezek a rét virágai! - és már szaladt is nagyapjáért. - Nézd, 
nagyapa, mit találtam, ezek a virágok maguktól nőttek!
- Ejnye, a nemjóját! Mennyi dudva egy rakáson! No de sose aggódj, 
kisunokám, mindjárt rendet csinálok én itt! - dörmögte, s tüstént fordult 
is a szerszámoskamrába a fűnyíróért.
- Ne bántsd őket, nagypapa, olyan szépek így együtt! - szaladt nyomában 
Réka. - Hadd legyen inkább ez a sarok az én kis kertem, ahol olyan 
virágok nyílnak, amiket én szeretek.
- Menj már, te bolondos, hiszen akkor fölveri a gaz a kertünket, nem 
győzöm majd kiirtani őket a pázsitból. Na meg aztán mit szólnak majd 
a szomszédok?
- Bízd csak rám, nagypapa - mondta Réka -, meglátod, neked is örömöd 
telik majd benne.
Józsi papa hümmögve csóválta a fejét, de végül beletörődött, hadd le
gyen meg unokája kívánsága.
A következő tavasszal, hogy hogy nem, sárga selyemszirmok kukucs
káltak bátortalanul a kert sarkában a fű közül. Egy tavaszi hérics volt az, 
amelyik valahogyan átvészelte az előző évi földindulást, s most félénken 
igyekezett meghúzódni a kert végében.
- Nagyapa, nagyapa, gyere gyorsan! Nézd, mi nyílik a kertemben! - rán- 
cigálta Réka nagyapját a kert sarka felé.
- Hm! Szép, tényleg nagyon szép - szólt elismerően a nagyapa, majd le
ült egy kőre és térdére ültette az unokáját. így ültek néhány percig szót
lanul, figyelve a sárga virágot, s közben megelevenedett körülöttük az 
élet. A színes szirmok fölött lepkék cikáztak, dongók duruzsoltak, a fű 
között sáskák szökdécseltek, csigák csusszantak. A tavaszi hérics vidám, 
nyüzsgő életet csalogatott a pöttömnyi rétre.
A szomszédasszony átszólt a kerítés túloldaláról:
- De szép viráguk van, Józsi bácsi! Melyik kertészetből rendelte?
- Nem az én érdemem ez, lelkem, ez a kisunokám birodalma. A Réka 
kertje.
A tavaszi hérics kedvesen bólintott Réka felé, de úgy tett, mintha csak a 
langyos szellő libbentette volna meg selyemsárga fejét.

Pontoz, 1999. március 7.
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MÚLT ÉS JELEN A TETTYÉN

Mohiamé Lénárd Éva 
természetvédelmi oktató-nevelő

„Kezének ügyessége, rajzkészsége és ecsetjének virtuozitása a természet alkotásainak megörökítését 
neki egyszerű feladattá teszi.

Ez a dolgozat pedig kevésbé ismert oldalát tárja elénk."

A Tettye

A
Tettye elnevezés jól ismert a pécsi lakosság körében. De mit is 

értünk a Tettye kifejezés alatt? Ez a név nem csak az ismert romok 
körüli parkot foglalja magába, hanem a környező terület egy 
részét is. A Havi-hegy, az Irma út kezdeti szakasza, a Tettye utca és a Gyuri 
út, az északi oldal hatalmas sziklafala, a havi-hegyi kápolna és a Minden

szentek temploma is e gyűjtőfogalom alá tartozik.
Igen régről ismert magyar hely ez a terület. Valószínűleg itt hajdan fallal 
megerősített község terült el, melyet a Tettyéhez tartozó Mindenszentek 
temploma körüli terepviszonyok is alátámasztanak.
A tér neve is különleges, nem csak a történelme. Többféle eredetet is felté
teleznek, de bármelyikből alakult is ki, ma ez a szép, a város forgatagában 
megnyugvást adó park itt a Tettyén található.
Melyek is ezek a lehetséges eredetek? A török hódoltság idején, 1543-tól az 
ezen a téren Szathmáry György püspök által épített nyári palota feltehető
en derviskolostorként működött. Török nyelven a kolostor neve tekia, vagy 
kiejtett alakjában: tekke. Ma már bizonyos, hogy ez a szó az igazi eredet, 
illetve ennek a szónak a nyugat-balkáni nyelvjárás szerint módosult válto
zata. A híres török utazó, Evila Cselebi is említi a csodálatos tettyei pano
rámát. A török időkben itt volt a pécsiek kedvelt találkozó- és pihenőhelye, 
a város „sétatere".
Az akkor itt működő malmok pusztulásáról hírt adó Kazó János utasítá
sára 1701-ben a püspöki helytartó 500 rehnusi forintért megvásárolta gróf 
Vecchi Gábor birtokát ebben a térségben. Ebben az okmányban említik azt 
a romos épületet, mely a lőpormalom mellett állt a „Tetén". Ez az épület 
valamikor a pécsi káptalan üdülője volt szép kerttel övezve, mely egyesü
let tagjai évtizedekig káposztáskertet is ápoltak ezen a területen egészen a 
XVIII. sz. közepéig.
Egy másik feltételezés szerint a tér neve a szláv Tecse szóból ered, mely
nek jelentése „fut", „folyik". Ez valószínűleg a tettyei patakra utal. Talán 
a tettyei karsztforrást idézi a tatár eredetű Teg szó, ami vízkiömlést jelent. 
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Molnárné Lénárd Éva: Múlt és jelen a Tettyén

Ehhez társult a finn eredetű -ie, és összeolvadva alakult ki a Tettye elneve
zés. Eszerint ez a név igen régi eredetű.
A tér más neveket is viselt az idők folyamán. A középkorban Malomszeg 
vicusnak, vagy malomsédnek is nevezték ezt a környéket. A séd szó patakot 
jelent. Az 1870-es években Zugoly-ként ismerték ezt a területet.
A Tettye jelenlegi arculata arra enged következtetni, hogy itt majdnem 
2000 éve az ember folyamatosan hasznosította a területet. Ennek következ
tében az eredeti, természetes állapotok nagymértékben megváltoztak. Az 
itt folyó több évszázados emberi tevékenység, mint az építkezések is, azt 
eredményezték, hogy az eredeti morfológiai viszonyok ma már nehezen 
rekonstruálhatók.
A tér első rendezési tervét 1904-ben Hantos János uradalmi főkertész készí
tette, a legújabb tervet Zalai Buda kertészmérnök.

A BÖLCSŐNÉL

Ha a fantasztikus filmekből kölcsönvesszük 
az egyre népszerűbb időgépet, akkor ismer
kedésünket a Tettyével az igen távoli múltban 
tudjuk kezdeni.

A KÖVEK BESZÉLNEK.

Nem is kell nagyon a földtani rétegek mé
lyére hatolnunk, hogy ráleljünk a legősibb 
kőzetre, mely ezen a területen megtalálha
tó. Ez az „öregecskének" mondható kőzet a 
migmatit. Kora körülbelül 1 milliárd év.
A Tettye környékén is fellelhetők a Mecsek 
hegységre jellemző tört és gyűrt formák. A
völgy kialakulásában nagy szerepe volt a kelet-nyugati irányú feltolódási
vonalakra szinte merőleges irányú haránttörésnek. A prekambriumi korú

migmatit a feltolódási vonalak mentén 
- a felszín közelében -, a Mindenszen
tek temploma környékén figyelhető 
meg. A Hunyadi János út mellett vé
kony sávban, míg máshol kőzettörme
lékként fordul elő.
Amikor az ősi tenger hullámai ostro
molták a partot ezen a helyen, akkor 
kezdődött a ma jól ismert magasan fel-
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nyúló sziklafal keletkezése. A Tettye északi oldalán a földtörténeti közép
kor triász időszakában alakult ki körülbelül 180-230 millió évvel ezelőtt ez a 
mészkő. A bitumentartalomtól szürke színű kőzetet - mely nyílttengeri üle
dék - mészvázú élőlények (kagylók, csigák) vázanyagának felhalmozódása 
alkotja. A tengerből történt kiemelkedés után - az időben nagyot ugorva 
- a Római Birodalom idején tapasztalhatunk ismét jelentős változásokat. 
A kőzet anyaga alkalmas arra, hogy felhasználják építőanyagként. Ezért 
az akkor Pannónia területén uralkodó rómaiak bányászni kezdték a kőze
tet, mely a környék néhány házának falaiban még megtalálható. Ennek a 

tevékenységnek lett az eredménye a 
ma is látható meredek sziklafal. E szik
lafal tetejéről csodálatos kilátás nyílik 
Pécs városára. Az oda vezető ösvény 
ugyan kissé meredek, de megéri a 
fáradságot, mert a tetőn esztétikus, 
árnyat adó, fából épített pihenő várja a 
turistákat. Ezt a szép kilátót a Mecsek 
Egyesület kezdeményezésére a Pécsi 
Városüzemelési Rt. anyagi támogatá
sával Szatyor Győző pécsi képzőmű
vész készítette.
Felavatására 2003 őszén került sor 
ünnepélyes keretek között.

A pihenő méltán a Mecseki Parkerdő egykori vezetőjéről kapta a nevét, és ma 
már mindenki Balázs-pihenőként ismeri. Balázs József, aki bányászcsaládból 
származott, a Soproni Erdészeti Szakiskolán szerzett szakképesítést. Erdé- 
szi munkáját 1950-ben kezdte meg, melyet 21 éven át kiemelkedő szakmai 
tudással, a természet iránti feltétlen elkötelezettséggel végzett. Dolgozott 
kerületvezető erdészként, szakoktatóként, és a Mecseki Erdőgazdaság köz
pontjában gépesítési vezetőként. Később, 1974-től a Tanács mezőgazdasági 
és élelmezési osztályán végezte munkáját a város szolgálatában erdészeti 
előadóként. Ez idő alatt létesült a malomvölgyi parkerdő is több más jelen
tős létesítmény megépítésével együtt. Mindannyiunk kedvelt kirándulóhe
lyén, a Mandulásban lévő tekepálya létrejötte is az ő nevéhez fűződik. A 
Mecsek életét mindig szívén viselő szakember 2003. március 5-én hunyt el. 
Visszatérve a kőzetek keletkezéséhez, a Tettye nyugati oldalán a fiatalabb, 
jura korú, körülbelül 190 millió éves szürkés, valamint barnás színű kőzet
lisztes márgát találjuk. Ez a felszínen is fellelhető kőzet a feketekőszén-tele
pek létrejötte után képződött. Mélyebb rétegekben is feltárták, így ismert az 
előfordulása a Tettyétől északi irányba induló Irma út elején.
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Az IFJÚKOR

Időben tovább utazva visszafelé úgy 
14 millió évvel ezelőtt szintén tengeri 
üledékként jött létre csigák és kagy
lók vázából, a lakosság körében jól 
ismert Havi-hegyet alkotó kőzet a 
tettyei völgy keleti oldalán. Ennek a 
miocén korban képződött szarmata 
mészkőnek három típusa található itt 
meg. Az a szikla, ahol Rétfalvi Sán
dor szobrászművész által alkotott
Korpusz áll, darabosabb, lazább, kevésbé rétegezett szerkezetű. A kápol
na felé közelítve már keményebb kőzettel találkozhatunk, és a kápolna 
előtt felszínre bukkant a harmadik típus, melyben megkövesedett kagy

' . tini—c^l

lómaradványok lelhetők fel. A bővebb ismeretszerzést tájékoztató tábla 
is segíti. Sajnos az emberi természet árnyoldalai is megmutatják magu
kat a tábla rongálásában vagy a kövületek elvitelében, mely nem csak a 
jó ízlésű, a természet kincseit óvón szerető embereket sérti, hanem tilos 
is, mivel ez a terület helyi védettséget élvez, annak minden jogi kötele

zettségével. A természet védelméről szóló 
törvény 62. §-a ezt így rögzíti: „A helyi 
védettséget élvező területek fenntartásá
ról, természeti állapotának fejlesztéséről, 
őrzéséről a védetté nyilvánító települési 
önkormányzat köteles gondoskodni." Kár 
tönkretenni ezeket a közös, károsítás után 
újra be nem szerezhető értékeinket. Itt kell 
kitérni ennek a ténynek ama illusztrálására,
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mely ezzel a táblával szemben található. 
Az ott látható felirat szerint „Magán Ter
mészetvédelmi Terület". Sajnos az oda 
sem stílusában, sem anyagában nem illő, 
fehérre festett betonból készült görög 
oszlopok, a rozsdásodó használati esz
közök és a mélyebbre lehordott rende
zetlen szeméthalom ezt nem támasztja 
alá. Ez is olyan eset, melynek során sem 
büntetés, sem területrendezés nem hozhatja vissza a csodálatos kőfal lát
ványát, valamint a kipusztult védett és nem védett növényfajokat.
Ebben az itt található kőzetrétegben ritkán, de vékonyan találhatunk a 
mészkőrétegek között agyagot, márgát és homokkövet is.

Felnőtté válás

II

Időutazásunk következő állomása né
hány 10 000 évvel ezelőttre tehető, a föld
történet holocén korára. Ekkor kezdő
dött ugyanis a mésztartalmú karsztvíz
ből képződő forrásmészkő kialakulása, 
melynek képződése 1892-ig, a kialaku
lását lehetővé tevő Tettye-forrás avatá
sáig, folyamatosan formálta a völgy ar
culatát. Nagyrészt közvetlenül települt a 
völgyet kitöltő kőzettörmelékes, agyagos

sávra igen nagy vastagságban, miközben idővel a völgyoldalak alsó ré
szein vékonyabb rétegben lefedte az idősebb kőzeteket is. A kőzet kelet
kezése az évezredek során eltérő ütemű volt. Ennek eredményeképpen 
nagy eltérések mutatkoznak néhány méteren belül a megjelenésben és 
a szilárdságban is. Gyakran láthatóak az utólagosan kikorhadt növényi 
részek bekérgeződései, melyek a majd
nem egyenletes lyukacsosság kialaku
lását eredményezték. Ez a folyamat 
kismértékben ma is megfigyelhető a 
Tettye délnyugati oldalának alján folyó 
kis patak medrében, valamint annak 
nyugati partoldalában lévő kis lépcső 
felületén. Ennek a tiszta vizű patakocs
kának az eredete a már említett triász 
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korú, szürkés színű mészkőfal tövében 
felszínre törő Tettye-forrás. A forrás ava
tásánál 1892-ben jelen volt I. Ferenc Jó
zsef Habsburg uralkodó, és a Pintér-vil
la erkélyéről üdvözölte a megjelent ven
dégeket. Ez az épület ma a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság központjá
nak ad otthont. A fogadó kaput Dévényi 
Sándor építészmérnök tervezte. A for
rás fölé emelt épületet a közelmúltban 
felújították, bejelentett igény esetén kor
látozott létszámmal - elsősorban diák
csoportok részére - szakvezetővel meg
tekinthető. Az épület különös értéke,
hogy a Zsolnay-gyár restaurálta, illetve pótolta azokat a kerámiaképe
ket, melyek a vizes élőhelyek jellegzetes növényeit ábrázolják.
Nevezetes volt 1870-ben a Tettye-per, mely az akkori tulajdonosok (17 
molnár és a hozzájuk csatlakozó néhány pokrócos, tímár, lakatos, szűcs,

kékfestő, bocskoros varga, szíjártó és 
kertész) és a város között folyt, először 
a forrás tulajdonjogáért, később a víz
használat jogáért.
Ennek a karsztforrásnak kilépési 
küszöbszintje körülbelül 233 m abszo
lút magasságban van, és a vízgyűj
tő területe több mint 8 km2. A forrás 
vize a felszínen szabadon folyt. A 
mészkőből nyert és vízben oldott kal

cium-karbonát (CaCo3) tartalma, mely a felszínre jutva oldékonyságát 
elvesztette, nagy részben a vízből kiválva az útjába kerülő tárgyakra, 
növényi részekre és egyéb képződményekre rárakódott. így folyamato
san táplálta a forrásmészkő kialakulá
sát, majd vastagodását, és mészrétegek 
képzésével jelentős édesvízi mészkő
padok jöttek létre. A mészanyag az 
ide erodált löszös, agyagos és egyéb 
üledékkel keveredett, ezért megle
hetősen mállékony, porózus képződ
ményt alkotott, megőrizve az akkor 
élt növények maradványait. A helyiek
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ezért darázskőnek vagy szederkőnek is nevezték. A Tettye-forrás további 
kifolyó vize beszivárogva ebbe a mésztufába további jelentős oldódást 
eredményezett. Ennek következtében barlangjárat alakult ki, ami ritka 
jelenség ebben a kőzettípusban. Kialakulásuk ideje a pleisztocén-holo- 
cén időszakra tehető. Az üregek a forrásmészkővel azonos időben úgy 
jöttek létre, hogy a tetarátagátak mögötti iszapos hordalék zárványo-

kat alkotott, amelyek később a felszíni vizek beszivárgásával a porózus 
kőzeten át kimosódtak. Ezt a bezáródott finom hordalékos iszapot a 
helyi fazekasok pipaanyagként használták a XVIII. és a XIX. században. 
Hasonló keletkezésű képződmény csak a Lillafüred környékén található 
és a lakosság részére is látogatható Anna-barlang. A mésztufatömeg a 
Tettye-park területén 20 m vastagságban is előfordul, összefüggően több 
száz méteres hosszban.

Napjainkban

Az időutazásunk gyorsaságát kissé visszafogva már nem a nagyon mesz- 
szi múltat figyeljük, hanem csak néhány száz évet.
A mésztufa kőzetben is folytatott 
bányászati tevékenység során 
képződött falon jól megfigyelhe
tő, hogy a vízjárás időszakos vál
tozásával arányosan változik a 
sárgásbarna kőzet vastagsága is. 
Mivel a Tettye-forrást bevonták 
Pécs vízellátásába, ezért a felszí
nen csak rövid szakaszon követ
hetjük nyomon vizét, melynek 
tisztaságát a benne élő kérészek és álkérészek lárvái is igazolják. Ezek a 
makrogerinctelen lárvák ugyanis csak a tiszta, szennyezetlen vizekben 
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képesek életben maradni. A kis patakocska északi oldalán tátongó kör 
alakú nyílást sokan barlangbejáratnak gondolják. Ez a nyílás azonban 
egy mesterséges vágat, melyet a forrás vizének nyomóvezetékbe törté
nő kötésekor építettek és fedett csatornának mondható. A tulajdonos a 
Pécsi Vízmű Rt., amely folyamatosan gondoskodott a nyílás ráccsal tör
ténő lezárásáról. Sajnos ezt a rácsot rendszeresen ellopják, feltehetően a 
kalandvágyók, akik nem is gondolják, hogy a sötét vágatban igen mély, 
függőleges aknák vannak, melyekbe beleesni életveszélyes. Nem véletle
nül tiltják meg az ilyen üregek és a természetes, de látogatásra még nem 
kiépített barlangok szakszerű felügyelet nélküli „felfedezését".
A nyugati oldalon egy zárt vasajtó talál
ható, ahonnan lépcső vezet a patak
hoz. Ez az ajtó szintén egy mesterséges 
vágatot zár le, a Gyuri úti tárót, mely 
a karsztaknához vezet. A Tettye utcá
tól meredeken a Tettyére vezető utat 
1905-ben nevezték el Gyuri útnak Reéh 
György városi tanácsos emlékére, aki 
nem csak a Mecsek Egyesület alapító 
tagja, majd igazgatója, hanem később a 
madárvédő osztálynak is elnöke volt. A 
régi Tettye-patak, mely összegyűjtötte a
források vizét, szerepel a Mária Terézia 
által adományozott Pécs címerben.
A város számára a mai napig fontos ez a víznyerési lehetőség, hiszen a 
több mint száz év mérései alapján nagyon magas a vízhozama, mely a 
karsztforrásokra jellemzően szélsőséges. A minimum- és maximumér
téke naponta 214 m3 és 75 000 m3 között van. A tettyei vízgyűjtő terület 
összegyűlt vízmennyiségét a forrás mögötti mészkőhasadékok rendsze
rében, mint természetes víztározóban tudják „raktározni" mintegy 30 m 
magasságig. Az összegyűjtött és a hálózatba kerülő víz egy víztartón át 
szigorú ellenőrzés és kezelés után jut a fogyasztókhoz. A forrás környé
kén szifonos barlangrendszer húzódik, melynek teljes feltárása a kőzet 
tektonikus mozgása során keletkezett törések miatt lehetetlen.
A forrásnak a völgy felé szabadon kiömlő vize hajdan malmokat működ
tetett. A nagyszámú malom működtetését az tette lehetővé, hogy a patak 
vizének esése a völgyig 110 m volt. Az ebből a szempontból igazán hasz
nos rész körülbelül 1 km volt. Oláh Miklós 1536-ban keltezett írása szerint 
a forrás vizének „folyása... mintegy 40 malmot működtetett". A későbbi idők
ből 17 működő malomról tudunk, melyek közül 1 úgynevezett alulcsapó 
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volt, míg a többi felülcsapó. A katonakincstár még 1813-ban is gabonaőr
lésre kötelezte a malmokat.
Két lőporos malom, melynek romjait a múlt században még nyomokban 
látni lehetett, a feljegyzések szerint 1714 júniusában felrobbant. Szeren
csére ez a robbanás emberéletet nem követelt, de a malmok összedől
tek. Kazó István nagyprépost Pozsonyba írt levelében azonban említést 
tesz a szerencsétlenség feltehetőleg egyetlen sérültjéről, egy férfiról, akit 
másnap egy leeső kő „fejbe vágott". Ezekre a malmokra utal a terület 
német neve: Pulwerstamm, ami puskaporos malmot jelent. A török ura
lom elmúltával a kocsiút melletti lőpormalmot tovább működtették, és 
száz év után papírmalommá alakították át. A malmok eltűnésének oka 
a gyakorta előforduló nyári aszályos időkön kívül elsősorban a forrás 
vizének nyomóvezetékbe irányítása volt a város vízellátásának érdeké
ben. Az egykori malmokra ma már csak a Szent Vince utcában eltemet
ve talált cserzőkádmaradványok, vagy a Tufa-barlang kürtőiben talált 
malomkövek utalnak.
A Tettye-forráson kívül, de azzal hidrológiai összeköttetésben, a völgyben 
több kisebb hozamú forrás is működött a lakosság ivóvízellátásának szol
gálatában. Természetesen hozamuk összefüggésben volt a fő forrással, 
ezért a népnyelv szökevényforrásoknak nevezte őket. Ma már csak hal
vány emlékük él, hiszen ezen összefüggés miatt a fő forrás karsztvizének 
a város vízellátásába történő bevezetése a kisebb források vizét nagyrészt 
elapasztotta. Említésre méltóak voltak az „Ó-forrás", a „Püspökmalmi- 
forrás" és a „Kniffer-forrás", 
mely ma a Szent Vince utcá
ban már csak elosztó tartály
ként létezik.
A Tettye tér középső és alsó 
része rejti magában a már 
említett Mésztufa-barlangot. 
Bejáratát ma vasajtó zárja 
le, mely a gyermekcsúszda 
mögötti támfalban található. 
A XIX. század végén bejá
ratnak csak ezt az egyetlen, 
mesterséges nyílást hagy
ták meg, a többi bejáratot 
befalazták. Innen kiindulva 
a tér közepe felé irányul a 
járatrendszer, és végpontjai 
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a sportpálya, valamint a játszótér alatt ismertek. Mérete egy észak-déli 
hossztengelyű, 45x75 m-es nagyságú téglalapba foglalható. A már több 
évszázada ismert barlang különálló üregeit a XIX. században lakóhely
ként tartották nyilván. Később ezen üregek egy részét mesterségesen 
összenyitották, és a „Pokol kapuja" néven mutatták be a közönségnek. A 
többi üreg azonban az akkori bányászati tevékenység során szinte teljesen 
megsemmisült. A barlang járatainak nagy része természetes vagy ahhoz 
nagyon hasonló állapotban maradt, mivel a tereprendezések során csak az 
egymáshoz közeli üregeket kötötték mesterségesen össze. Amiket viszont 
használatra nem tartottak érdemesnek, azokat részlegesen betöltötték. A 
barlang felett sajnos nagyon vékony a fedő kőzet vastagsága, melynek 
legfelső rétege (1-2 m) már nem természetes állapotú. Az üregek jelenlegi 
száraz levegőjének oka az, hogy több mint 100 éve az erős mésztartalmú 
karsztvíz által létrehozott mésztufa természetes úton történő további kép
ződése megszűnt a Tettye-forrás vizének lakossági hasznosítása miatt. A 
felszínen átfolyó víz hiánya a barlang kőzettömegének természetes víz
tartalmát erősen lecsökkentette, mely így negatívan befolyásolta a leve
gő páratartalmát. A kialakult kedvezőtlen körülmények miatt a barlang 
kőzettömege a természetesnél és kívánatosnál jóval alacsonyabb szilárd
ságúvá vált. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ennek a különle
ges geológiai képződménynek a megóvása érdekében tervet készített a 
barlang állapotának megóvására, látogathatóvá tételére és egy bemutató
hely létesítésére, mely a lakosság számára hasznos, értékes információkat 
nyújtana magáról a barlangról, valamint a környék egyéb természeti érté
keiről. A jelenlegi állapot a korábbi erős antropogén használat és az azt 
követő állagmegóvás hiánya miatt erősen leromlott. A barlang tartós fenn
maradása nagyobbrészt a jövőbeni emberi jelenléttől és tevékenységtől, 
kisebb részben a természeti adottságoktól függ. Sérülékeny állapotának 
további romlása védőpillérek beépítésével akadályozható meg. Néhány 
körülmény, ami veszélyt jelenthet a jövőt illetően:
- a belső terek akár felszínig ható omlása a kőzetanyag nem egyenle
tes szerkezetű kifejlődése, valamint ennek rossz állapota miatt, melyet a 
kedvezőtlen időjárás tovább károsít;
- szintén veszélyesek lehetnek a környéken folyó mélyépítési tevé
kenységek, melyek érintik a veszélyeztetett területeket;
- a nagy fák gyökérzetének terjeszkedése gyengítheti az amúgy is vékony 
fedőkőzetet, ami omlásveszélyt jelenthet.
A legnagyobb tettyei pincebarlangnak a teljes hossza 218 m, és egysze
rűen Gyuri úti barlangnak nevezték. Myskowszky Emil, aki a mecse
ki barlangkutatás első szervezője, úgy vélte, hogy a pincének használt 

20



Molnárné Lénárd Éva: Múlt és jelen a Tettyén

bejárati rész mögött kiterjedt természetes barlangrendszer húzódik, de a 
belehordott törmelékek és a bemosódott iszap miatt ez nehezen járható. 
A Pécsi Napló 1906-ban cikket jelentetett meg a romantikus barlangról és 
annak látványos átalakításáról. A feljegyzések szerint a bejárat mestersé
ges vízesés alatt nyílott és villanyfény alatt sorakozott a teremben vala
mint a járatok kanyarulataiban a sárkány, a dinoszaurusz, az óriáskígyó 
és a boszorkány, de volt kék tó békákkal is.
Milyen is a barlangrendszer tagolódása, és milyen emberi beavatko
zások figyelhetők meg benne? Rónaki László 1976-ban megjelent írása 
részletesen bemutatja a barlangot, mely leírást most Havasi Ildikónak, 
a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság geológusának megfigyelése
ivel egészítek ki. A bejárat mögötti, pincére emlékeztető rész padozatá
ban beton alaplap található, mely nem tudni, miért került oda. A déli 
oldalon, feltehetőleg a várható omlás megakadályozása miatt, téglafa
lat emeltek. Az eddig tartó, enyhén lejtős, keleti irányú bejárati rész itt 
északkeleti irányba fordul. Az egyre szűkülő rész végén egy utólagosan 
lezárt, mesterséges szellőző szelvény található. Ennek közelében indul 
egy majdnem vízszintes kürtő, melynek falán korom- és füstnyomok 
találhatók. Ez arra utal, hogy valamikor összeköttetésben állt a külvi
lággal, de ma már 3 m után lezárul. Az északnyugati irányba forduló 
járatnak, ahol régen „sárkány" volt, talaja döngölt föld, és részben ter
mészetes, részben mesterséges állapotokat mutat. A természetes üre
gekben cseppkőképződést is megfigyelt Rónaki László annak idején. 
Bal oldalon egy szűk átjáró után egy nagyobb terembe jutunk, mely az 
„Ichtiosaurus-terem" nevet kapta. Havasi Ildikó itt a falon és a mennye
zeten megfigyelte faácsolatok bekötésének, valamint villanyvezetékek 
maradványait.
Ma már csak ezek jelzik, hogy hajdan villanyvilágítással tették sejtel
mesen, talán ijesztően láthatóvá a „sárkányt", mely ma már a gyerekek 
körében sem keltene nagy feltűnést vagy riadalmat. Sajnos ez nem kifeje
zetten erős lelkületről tanúskodik, hanem az érzelmi élet elsivárosodását 
jelzi. További 20 m-es emelkedőn egy hármas útelágazáshoz érünk. Az 
egyenesen haladó, majd nyugatra forduló és leszűkölő ág végét olyan 
omlás zárja le, mely azt sejteti, hogy valamikor felnyúlt a terepszintig. 
Ezt támasztja alá az itt található beton padláb maradványa is. Az útke
reszteződés bal oldalán a folyosó kettéválik. Az alsó helyzetű ág, mely 
a „Rókalyuk" nevet kapta, olyan szűk, hogy ember számára csak kúsz
va járható. Ez a nyugati irányú lejtős járat a Tettye-forrás mesterségesen 
kiképzett túlfolyó vágatába vezet, ahol a barlang rejtett másik bejá
ratában végződik. E járat mellett délnyugati irányban egy oldalfülke 
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helyezkedik el, mely mesterséges betöltéssel záródik, sejteni engedve 
a barlang további folytatását. Szemben az északkeleti irányban talál
ható a barlang másik szabadon bejárható szakasza. Ez szintén mester
séges kialakítású rész.
Délkeleti irányban egy rövid, 7 m-es szakasz, míg ezzel szemben egy 
még rövidebb, 3 m-es oldalág található. Mellette egy folyamatosan 
szűkülő és többször is irányt váltó szakaszon haladhatunk tovább. 
Előbbre jutásunkat kissé hátráltatja egy szálkőzetből álló pillér, 
melyet kis nehézség árán lehet csak megkerülni. E pillér közelében a 
járat egy 1,5 m magas termecskébe torkollik, melybe egy hasadékos 
kürtő csatlakozik. Észak felé továbbindulva magasabb szintű részbe 
jutunk, mely szinte zavarba ejtően tágas, mivel magassága eléri a 
2 m-t, hossza pedig a 25 m-t. Innen több irányban is el lehet jutni a 
barlang végpontjaihoz. Az egyik ágat vörös homokkőből készült 
malomkődarabok zárják el. Ezek feltehetően egykor a szellőzőakna 
felszínén voltak, és a barlang lezárásakor szándékosan dobták a 
nyílásba a bejutás megakadályozása céljából.
A barlang másik, északi irányú oldalágának kezdetében szintén egy 
mesterséges szellőző található, ugyancsak beomlott állapotban. Az 
innen induló északi ág nagyon hasonlít a keleti ághoz, csak a végző
dése tér el jelentősen. Az elején a biztonságot szolgáló téglaboltozat 
található, mely egy ajtó maradványaként is elfogadható. Az oldalág 
vége itt nem szűkül, hanem kiöblösödik egy kis teremmé. A régi iratok 
szerint „Gomba-terem"-nek hívták, mely elnevezés az egykor itt elhe
lyezett Zsolnay porcelángombákra utal. A terem közepén törmelékkúp 
található, mely felett a mennyezet majd másfél méterrel magasabb.
Általánosságban elmondható, hogy a barlang természetes üregeit mes
terséges vágatokkal kötötték össze, valamint a szűk járatokat határozott 
céllal tovább bővítették. Míg a természetes üregrendszer szabálytalan 
alakzatú, addig a mesterséges járatokban jól fellelhető a szabályosság, és 
formailag pincére emlékeztetnek. Az ezekből kiinduló természetes foly
tatódásokat fallal elzárták, vagy omláshalmokkal elszűkülő, járhatatlan 
oldalüregeket alkotnak.
Kedvező adottsága a barlangnak, hogy Pécs belterületén található 
- a kedvelt pihenőhelyen - a Tettye téren, közel a felszínhez. Klímája 
egyenletes, a levegője száraz. A bejárathoz közeli legnagyobb terme, 
mely könnyen bejárható, a későbbiekben jól működő bemutatóhellyé 
válhatna. Oktatási és idegenforgalmi célú hasznosítása jól illeszkedhet
ne a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központ
jának tevékenységéhez.
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Botanikai értékek

A Tettyére és környékére erős befolyást gyakorol az urbánus emberek 
állandó jelenléte, főleg nyáron, amikor nagyobb tömegben keresik fel a 
kedvelt kiránduló- és pihenőhelyet. Ez az eredeti vegetáció károsodá
sát eredményezte, és ez a folyamat ma is zajlik. A természet a környező 
hatásokra reagál, és ha ezek a növények, állatok vagy a geológiai érté
kek pusztulását eredményezi, akkor némi küzdelem után a természet 
megadja magát. Az igazi baj az, hogy ezek a kipusztulások, károsítások 
előbb-utóbb visszafordíthatatlanná válnak.
A hegytetőn igen sekély a termőréteg, és már csak mozaikszerűen fordul 
elő az eredeti pusztafüves lejtő vegetáció. Itt fordulnak elő, sajnos egyre 
kevesebb egyedszámmal, a szemet gyönyörködtető, értékes és törvénye
sen védett lágy szárú növények:

Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis):
dekoratív, molyhos szárú, 20 cm magas növény. Régen gyógynövény
ként használták, bár a növény természetes állapotában mérgező. Kora 
tavasszal nyílik, és üde színfoltot jelentenek kis csoportjai a lilásrózsa- 
szín, kehelyszerű nagy virágokkal a sziklagyepeken. A hűvös időjárás 
ellen hőszigetelő „szőrmebundába" öltözik, hiszen a szárát borító pihék 
között megrekedő levegő végzi el a hideg elleni védelmet.

Majomkosbor (Orchis sírnia):
májusban virágzik ez a virágzatában sok rózsaszínes „majmocskát" 
nevelő orchideafaj. Az egyes virágok alakjában a mézajak és azok karcsú 
függelékei egy nagy fejű, hosszú törzsű, kezével és lábával hadonászó 
apró majmocskát formáznak. Hagymás növény, elvirágzás és magérlelés 
után a föld feletti hajtásrészek eltűnnek. Hazánkban csak a Mecseken és 
a Villányi-hegységben fordul elő.

Baranyai peremizs (Inula spiraeifolia):
ez a sárga, fészkes virágzatú növény hazánkban csak a Mecseken és a 
Villányi-hegységben fordul elő.

Nagyezerjófű (Dictamnus albus): 
magasra megnövő, erőteljes, citromillatú növény. Levelei alakjukban 
emlékeztetnek a kőris levelére, de attól eltérően a levéllemezeken apró, 
áttetsző pöttyök figyelhetők meg. A növény illóolajat tartalmaz, mely 
párolgása révén körbeveszi a növényt. Amennyiben sok egyed fejlődik 
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szoros közelségben egymással és a szellő sem fújdogál, az illóolaj kipá
rolgás révén felhalmozódik a levegőben. Összetétele révén rendkívül 
gyúlékony, és adott körülmények között egy gondatlan gyufagyújtás 
veszélyes tüzet okozhat. A növény leveleinek érintése az érzékenyebbek
nél bőrkiütést okozhat.

Sárga kövirózsa (Jovibarba globifera subsp. Hirta):
a pozsgás leveleket fejlesztő növény elég gyakori a sziklafüves lejtőkön. 
Nevében is jelzi, hogy a tőlevelekből kiemelkedő virága sárga színű.

Csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima):
a száraz, füves gyepek jellegzetes fűféléje. Megkülönböztető jegye a 
többi árvalányhajtól, hogy levelei szélesebbek. Mint minden árvalány
haj, könnyen felismerhető a „tollas" megjelenésű, hosszú szálkájú buga
virágzatáról.

Tavaszi hérics (Adonis vernalis):
nevéből is kitűnik, hogy kora tavasszal bontja szirmait ez az össze
tett, sallangos levelű, kis csoportokban fejlődő növény. Sárga, sokszir
mú virágát gallérszerű levelek övezik. Az egyébként mérgező növényt 
régebben gyógynövényként hasznosították, és tömegesen gyűjtötték. 
Kedveli a száraz, napsütötte, meszes talajú lejtőket. Feltűnő szépségét 
tükrözi tudományos neve: Adonis vernalis. Adonis az ókori férfiszépség 
istene volt.

Selymes boglárka (Ranunculus illyricus):
Jellegzetes, fénylő sárga virága könnyen észrevehető. Keskeny levelei 
ezüstösen fénylők, selymes szőrűek. A növény töve koloncos. Szórvá
nyosan fordul elő a száraz gyepekben.

Csillag őszirózsa (Aster amellus):
a fészekben ülő sárga csöves virágokat kívülről egy sor ibolyakék nyel- 
ves virág veszi körül, gyenge illatuk vaníliára emlékeztet. Nevüket 
(Aster) a latin astrum szóból eredeztetik, ami homlokot, csillagot jelent, 
és a virág sugaras szerkezetére utal. Ágaik egyfészkűek. A fészkek bog- 
ernyősen állnak. Az egyenes szár felül elágazó. A levelek alul szőrösek, 
szélük lehet fogazott vagy ép.

Az eredeti vegetáció nagy részét kertművelés váltotta fel. A tér nyugati 
felén, a meredek sziklafaltól északra és nyugatra karsztbokorerdő-társu- 
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lás figyelhető meg, néhány az erre a társulásra jellemző fával, cserjével. 
Ilyen fajok:

Molyhos tölgy (Quercus pubescens):
hazánkban éri el elterjedésének északi határát. A 20 m-re is megnövő, 
de a karsztbokorerdők vékony és humuszban kissé szegényesebb talaján 
alacsonyabbra nőnek. A virágos kőrissel, cserszömörcével bokorerdőket 
alkot. Terebélyes faj, levelei sekélyen karéjosak, lombfakadáskor erősen 
molyhosak, később csak a fonákukon. A lecsüngő, sárgászöld porzós 
virágzatai feltűnőek, míg a termős kevéssé. A tojásdad, szorosan feszülő, 
finoman pelyhes kupacsú makk termése száron ülő.

Virágos kőris (Fraxinus ornus):
mannakőrisnek is szokták nevezni. A Kárpát-medencében éri el északi 
elterjedésének határát. Nevét az igen feltűnő, fehér, pamacsszerű buga
virágzatáról kapta. A virágokból őszre csomókban fejlődő lependék 
termés érik. Levelei átellenes állásúak, páratlanul szárnyalt, összetett 
levelek. A népnyelv „mannakőris"-nek is hívta, mivel ágai sérüléskor 
édes, sűrű nedvet bocsátanak ki. Fája értékes bútoranyag.

Cserszömörce (Cotinus coggygria):
jellegzetes cserjefaj, melyet könnyen megismerhetünk kerekded levelei
ről is, de sokkal inkább vattacukorra emlékeztető virágzatáról. A hosz- 
szúkás, gyapjas virágzata miatt a népnyelv „parókafának" is nevezi. 
Mérgező növény, és a neve is mutatja, hogy cserzőanyagot tartalmaz. 
Ennek ellenére a gyógyszerészek olyan anyagot tudtak kinyerni belőle, 
melyet szájvízbe téve gyógyhatású, fogínygyulladás csökkentő hatású 
szert kaptak.

A Tettye park növényei

A parkban sétálva számos lágy és fás szárú növénnyel találkozhatunk. 
A zegzugos sétálóutakon járva megismerkedhetünk a tudatosan meg
tervezett park növényvilágával.
A legszembeszökőbbek természetesen az immár nagyra, egyes példá
nyoknál hatalmasra nőtt fák és cserjék. A lágyszárúakat elsősorban a 
füvek képviselik, mint állandó lakók, de mellettük gondos kertészke
zek a megfelelő helyekre színpompás egynyári növényeket ültetnek, 
hogy virágjaikkal díszítsék a parkot. A perifériás területeken előfor
dulnak egyéb gyakori és általánosan elterjedt lágyszárúak, legfőképp
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gyomnövények. így találkozha
tunk hólyagos habszegfűvel (Silene 
vulgáris), csabaírével (Sanguisorba 
minor), nyúlszapukával (Anthyllis 
vulnerária), tarka (Coronilla varia) 
és sárga koronafürttel (Coronilla 
coronata), néhány bükkönyfajjal, pl.: 
kaszanyűgbükköny (Vicia cracca), 
nehézszagú gólyaorral (Geranium 
robertianum), ibolyafajokkal, orlay 
murokkal, más néven laputurbolyá- 
val (Orlaya grandiflora), borzas szulák- 
kal, fekete nadálytővel, hogy csak az 
érdekesebb nevűekből válogassunk a 
teljesség igénye nélkül. 
A fásszárúak között vannak olyanok, 
melyek a környék természetes vege
tációjában is előfordulnak, mint a már említett karsztbokor erdei fajok. 
Ez érthető is, hiszen a Tettye tágabb fogalmához természetes élőhelyek 
is tartoznak, például az Irma út.
Ha csoportosítani akarjuk a fákat és cserjéket, akkor a park területén 
több fenyő-, juhar-, kőris-, nyár-, hárs-, szil-, rózsa-, berkenye-, tuja- és 
bangitafajjal is találkozhatunk. íme néhány faj jellemzői közülük.

Ezüstfenyő (Picea pungens Koster):
nevét a szürkészöld színű, szúrós leveleiről kapta. Puha pikkelyű, 
lecsüngő tobozai vannak, melyek az általános felfogással ellentétben 
nem a termésük, hanem az elfásodott virágzatuk. Ebben fejlődnek ki a 
kis vitorlával ellátott magok, és érés után a szétnyíló tobozból kelnek 
útra a szelek szárnyán. Hazánkban nem őshonos. Eszak-Amerikából, 
az Amerikai Egyesült Államokból származik. A Sziklás-hegységben 
honos ez a faj, de ott sem alkot összefüggő állományokat. A városokban 
a növények számára nem ideális életkörülményeket ez a fenyőfaj tűri el 
a legjobban. Elviseli a szárazságot és a kevésbé párás levegőt is.

Francia juhar (Acer monspessulanum):
terebélyes, 10-15 m magas faj. Szereti a meszes talajt. Mélyen repede
zett törzse világosbarna. Levelei öt tompa csúcsú karéjra tagolódnak, a 
levélnyél pedig tejnedvet tartalmaz. Virágait tekintve egyivarú, egylaki 
növény. Halványzöld virágai felálló fürtben nyílnak. Termése pirosló szár-
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nyú ikerlependék. Hazánkban őshonos. Az iharfa néven is ismert fa gya
kori sövényalkotó. A park területén él még mezei j. (Acer campestre), zöld 
j. (Acer negundo), korai j. (acer platanoides), hegyi j. (Acer pseudoplatanus), 
ezüst j. (Acer saccharinum) és tatár juhar (Acer tataricum) is.

Fehér kőris (Fraxinus americana):
Kelet- és Közép-Amerikából származik, és megnő 
20-25 m magasra is. Koronájának alakja széles, 
gömbölyded. Összetett levelei többnyire 7 kis 
levélkéből állnak. Jól felismerhetőek sötétbarna 
színű rügyei. Szereti a tápanyagban dús, mély 
talajokat. Egyéb kőrisfajok a parkban: magyar k. 
(Fraxinus angustifolia subop pannonica), magas k. 
(Fraxinus excelsior), virágos kőris (Fraxinus ornus).

Jegenye nyár (Populus nigra Italica): 
már messziről felismerhető karcsú, oszlopos alakjáról. Akár 25 m magas
ra is megnőhet. Ágai hegyes szögben állnak felfelé. Olaszországból szár
mazik, ezért melegkedvelő. A tápdús talajon gyorsan növő fa sajnos 
viszonylag rövid életű. Barka virágzata egyivarú. Egyéb nyárfaj a park
ban: kanadai nyár.

Borbás berkenye (Sorbus borbasii):
sokszor inkább nagy bokorrá nő ez a Déli-Kárpátokban őshonos, fás 
szárú faj. Parkokban többtörzsűvé nevelik, de lehet egytörzses, kis koro- 
nájú fácskává is alakítani. Levelei nagyon mélyen karéjosak, a legalsó 
egészen a levélérig hasadt. Ősszel sötétvörös termésével díszíti a teret. 
Egyéb faj: lisztes berkenye (Sorbus aria).

Keleti tuja (Thuja orientalis):
Kínából és Koreából származik. Alakja széles, felfelé keskenyedő lombú 
fa, de néha cserjévé fejlődik. A mindkét oldalán egyforma zöld ágacská
ik függőleges helyzetűek, rajtuk középen hosszanti barázdás pikkelyle
velek találhatók. Tobozpikkelyei húsosak. A nedves talajt nem szereti, 
viszont jól tűri a szárazságot, így a városokban is jól megél. Egyéb faj a 
parkban: nyugati tuja (Thuja occidentalis).

Vénic szil (Ulmus laevis):
Közép- és Délkelet-Európában a folyókat szegélyező ligeterdőkben 
őshonos. Ismertető jegye a feltűnően aszimmetrikus levélalak, melynek 
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fonákja molyhos. Virágcsomói hosszú nyélen ülnek, termése is hosszú 
kocsányú. A terebélyes fa kérge foltokban leválik. Szereti a nyirkos talajt, 
hosszú életű. Sajnos érzékeny a szilfavészre, mely erősen tizedeli állo
mányait. Egyéb faj: mezei szil (Ulmus minor).

Prágai bangita (Viburnum Pragense):
nevét onnan kapta, hogy 1955-ben Prágában különítették el ezt a sövény
nek is alkalmas örökzöld cserjét. Magassága 2-3 m, ágai elhajlók. Leve
lei 5-10 cm hosszúak, elliptikusak, fonákjuk csillagszőrös. Májusban 
nyílnak sárgásfehér bogernyős virágzatai. Szereti a tápdús, kötött tala
jokat. Egyéb fajok: ostormén bangita (Viburnum lantana), kányabangita 
(Viburnum opulus), örökzöld bangita (Viburnum rhytidophyllum).

Bálványfa (Alianthus altissima):
az Északkelet-Kínában és Koreában őshonos 
faj hazánkba behurcolt, igen erősen terjesz
kedő, a környezeti hatásokat jól tűrő, agresz- 
szív fa. Lombkoronája ritkás. Egyértelmű
en felismerhető az akár 60 cm-es nagyságú, 
páratlanul szárnyalt, összetett leveleiről. Vi
rágai kétlakiak, melyekből fejlődő termésé
nek színe éretlenül piros színű. Törzsének, 
lombjának nagyobb sérülése esetén erősen 
sarjadzik. Nem szereti ugyan a hideget és a 
nedvességet, de ennek ellenére országszerte 
már nem kívánt mértékben elterjedt.

Fanyarka (Amelanchier canadensis):
hazánkba Észak-Amerikából érkezett. Akár 10 m-re is megnövő kúp alakú 
cserje vagy kis fa. Magyarországon vadon csak a Balaton-felvidéken, a 
Bakony és a Vértes dolomitkopárain fordul elő. Keskeny, hosszúkás leve
lei ősszel gyönyörű skarlátpiros színűek. Kora tavasszal tömegesen nyíl
nak dekoratív, felálló, rövid fürtökben a virágai. Ehető termésének színe 
kékesfekete. Napfényigényes, nyirkosságkedvelő faj.

Közönséges borbolya (Berberis vulgaris):
Európában mindenütt elterjedt sűrű, felálló ágrendszerű kis fa vagy cserje. 
Néhol, mint a gabonarozsda köztes gazdáját, kiirtották. Tövisei többnyire 
3 ágúak. Levelei jellegzetesen a rövid hajtásokon csomókban fejlődnek, 
alakjuk tojásdad, szélük finoman fűrészes, és ősszel vörös színben díszítik 
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a parkot. Tavasszal a virágai mutatós sárga lecsüngő fürtökben nyílnak. 
Termése hosszúkás alakú, élénkpiros, savanykás ízű, ehető, ezért „sóska
borbolyának" is nevezik. A világosszürke kérgű cserje, melynek íze kese
rű, melegkedvelő és a meszes talajt kedveli.

Erdei iszalag (Clematis vitaiba) 
Európában mindenütt elterjedt liánsze
rű kúszónövény. Levelei kicsi szív vagy 
tojásdad alakú levélkékből álló szár
nyalt levelek. Virágzatuk nagyon fel
tűnő, fehér bugaernyőben nyílnak. Ter
mésük szintén erősen szembeszökő, 
repítőszőröktől borzas hatású terméstö
meg. Szárazságtűrő, igénytelen, túlbur
jánzásra hajlamos növény. Kérge szür
ke színű, szalagosan hasadozva leváló.

Törökmogyoró (Cotylus colurna):
a majd 20 méter magas, Balkánon őshonos fa koronája fiatalon szabályos 
kúp alakú. Parkokban kifejezetten szeretik ültetni. A tövétől ágas fák 
lassabban fejlődnek, de így sorfának nevelhetők. Fája értékes, a bútor
iparban rózsafa néven jegyzett. Egylaki barkái kora tavasszal nyílnak. 
Termése könnyen felismerhető a magot túlnövő rojtos kupacsleveleiről. 
Magja ízletes csemege. Szereti a fényt és a meleget.

Keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia): 
gyakran elferdülő törzsű, gyorsan növekvő, 5-15 m-es nagy bokor vagy 
kis fa. Nevét ezüstös hajtásairól és szintén ezüstös, lisztes húsú csontár
ról kapta. Gyökérsarjakkal is terjedhet. A Földközi-tengertől Mongóliáig 
elterjedt, főleg a tengerparti sós mocsarak mentén. Ágai tövisesek, virá
gai sárgák, illatuk hódító. A levelek hónaljából bújnak ki tavasszal. Igény
telensége miatt elsősorban erdősávok lezárására telepítették tömegesen, 
de az Alföld mély fekvésű, szikes területein vadon is él.

Hibrid aranycserje (Forsythia x intermedia): 
közel 3 m-es, terebélyes cserje. Kelet-Ázsiából származik, és hazánkban 
nagyon népszerű. Sokszor tévesen aranyesőnek hívják. Ez azért zavaró, 
mert ténylegesen létezik egy másik, eredetileg aranyesőnek nevezett faj. 
Hibrid származású, az alapfajoknál a több élénksárga virága és hosszan 
tartó virágzása különbözteti meg. Virágai négytagúak, forrt szirmúak, 

29



Molnáráé Lénárd Éva: Múlt és jelen a Tettyén

hosszú kocsánnyal. Belőlük toktermés fejlődik. Levelei a hosszú hajtáso
kon többnyire hármasan állnak, alakjuk tojásdad, csúcsuk kihegyesedő, 
szélük fűrészes vagy fogas. A vesszők négyszögletesek és szemölcsösek. 
Nagyon szereti a nedves, napfényes helyeket.

Tövises lepényfa (Gleditsia triacanthos):
eredete Észak-Amerika. Érdekes módon ezt a fát többen inkább a tudo
mányos nevén, mint gleditsia ismerik. A népnyelv krisztustövisként is 
emlegeti, hiszen ágain jól fejlett, erőteljes tövisek sorakoznak. Ősszel sok 
munkát ad lehulló termésével az adott terület tisztaságáért felelősöknek, 
mert a meglehetősen nagyméretű, csavarodott, barna hüvelytermésének 
sokaságát bőven szórja szét maga körül. E két utóbbi tulajdonága miatt 
kevésbé közkedvelt a parkokban. Levelei viszont mutatósak. Egyszere
sen vagy kétszeresen szárnyalt összetett levelei ősszel szép sárgára szí- 
neződnek. Amiért mégis tért hódított hazánkban, az az, hogy igénytelen, 
elviseli a sózást és a szikes talajt is, szárazságtűrő, viszont kedveli a nap
fényt és a meleget.

Fekete dió (Juglans nigra):
hazánkba történt bejutása után gyorsan terjeszkedő, az Amerikai Egye
sült Államok keleti részéről származó fa. Nem kívánatos vendég a 
Duna-Dráva Nemzeti Park ártéri ligeterdőiben, ahol a honos növény
zetet szorítja ki élőhelyéről. Hazájában élőhelyét tölgyekkel osztja meg. 
A Tettye parkban is megtalálható, de itt mint ültetett fa. Jellemző, hogy 
alatta más növény nem tud megmaradni. A nagyra (30-40 m) is megnö
vő fa páratlanul szárnyalt, összetett levelei is nagyok. Szintén a 30-40- 
es szám jellemzi, de itt centiméterben. Termése 5-6 cm átmérőjű, gömb 
alakú csonthéjas termés. Benne rücskös felületű mag található, mely nem 
ehető. Elvágott metszetének érdekes rajzolata miatt nyakláncok, karkö
tők készítésére használják.

Ördögcéma (Lycium barbarum):
ez a hazánkba gyomcserjeként ismert növény Kis-Ázsiából származik és 
szereti a köves élőhelyeket. Egész nyáron virágzik, ezért a parkokban jól 
díszít. Szintén dekoratívak ősszel a skarlátvörös színű termései. A liszt
harmatra egyébként érzékeny növény erősen tarackoló gyökereivel jó 
talajmegkötő. Igénytelensége miatt sok helyen elterjedt.

Fehér eperfa (Morus alba):
a faj Kínából került hozzánk, ahol a selyemhernyók csak ezen a táplálékon él
tek. Nem túl magas (10-15 m), koronája kerekded. A jellegtelen virágokból íz-
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letes piros vagy fehér epertermések fejlődnek. Ebből régen pálinkát főztek, fá
jából pedig hordókat, valamint kocsikerekeket készítettek. Levelei vékonyak, 
néhol mélyen karéjosak, és a fonákjuk enyhén molyhos. Enyhén megtörve tej
nedvet eresztenek. A fényigényes faj rosszul viseli a száraz és szikes talajokat.

Alásfa (Ptelea trifoliata):
néha több törzset is nevelő vagy ritkás ágrendszerű, Észak-Amerika 
keleti részéről származó cserje. Hármasan álló levelei barnás ágakon 
fejlődnek. Kora nyáron nyíló, apró, jellegtelen zöldes virágaiból egész 
télen át díszítő kerek lependék termés fejlődik. A napos vagy félárnyékos 
helyeket szereti, közepesen szárazságtűrő faj.

Japán rózsa (Rosa rugosa):
nevéből is kitűnően Japán, valamint Kína és Korea az igazi hazája. Erő
sen tüskések felálló ágai, tarackoló cserje. Szárnyalt levelei fonákjukon 
szőrösek, a levéllemezek ráncosak, erezetük kiemelkedő, fényesen zöld. 
Nyáron nyíló kis ernyős virágzatai a sötétlilától fehér színig változnak. 
Termése körülbelül 3 cm-es, lapított narancsvörös gömbök. A virágok és 
a termések sokszor együtt is megfigyelhetők a cserjén. A meszes talaj
ra érzékeny, de egyébként a talajokkal szemben nem igényes, jól tűri a 
városi környezetet.

A Püspöki Palota romjai

A MÚLT

Szathmáry György 1505-ben foglalta el a püspöki széket, aki egy gaz
dag kassai család leszármazottja volt. Miután korán árvaságra jutott, 
nagybátyja, Szathmáry Ferenc vette gondjaiba és taníttatta. A bolognai 
és a krakkói egyetemeken tanult, ezután 1490 körül Bakócz Tamás 
pártfogása mellett a királyi kancelláriában kezdte el pályafutását, mely 
karrier gyorsan emelkedett. Először székesfehérvári prépost, majd 
veszprémi, később váradi püspök lett. Ezt követően titkár volt, majd 
1498-tól a kancellária vezetője, melyhez öt év múlva megkapta a tit
kos kancellária címet is. Később pécsi püspökké II. Gyula pápa nevezte 
ki, majd 1521—1524-ig esztergomi érsek és főkancellár volt. Jó munkája 
jutalmául egyházi javadalmakat kapott.
Az ízig-vérig reneszánsz főpap minden az országot érintő súlyos gond
ja mellett mindig szakított időt a tudományoknak és művészeteknek. 
1524. április 7-én budai házában érte a halál.
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Első jelentős építészeti tevékeny
sége a püspöki palota átépítése 
volt, melyhez kápolnát is építte
tett, de ez egy későbbi átépítés 
során elpusztult.
A romjaiban ma is látható épüle
tet 1501-ben kezdte el építtetni, 
bár ez írásos bizonyítékok híján 
csak a püspök pécsi tartózkodá
sának idejét tudva feltételezhe
tő. Az építész feltehetőleg olasz 
volt. Alaprajza U alakú, mely 
dél felé nyitott volt.
Új fejezet az épület életében a török hódoltság időszaka. Valószínűleg 
a Hadzsi Bektas Veli által alapított, a janicsárokkal szoros kapcsolatban 
álló bektasik telepedtek meg a Tettyén. Ok deviskolostorként használták 
az épületet.
1780 után a városi erdészek kapták lakóhelyül az egykori püspöki nya
ralót. Ezután az épület állaga romlásnak indult, és ami mozdítható volt, 
azt elvitték, a díszítményeket letörték. Ehhez a kártételhez csatlakozott 
1830-ban a város engedélye, miszerint Piatsek József lebonthatta volna 
az épületet, anyagának másutt történő felhasználására. Szerencsére a 
falak ez ellen védekeztek, mert a munkások nem tudták szétverni őket. 
Ezután Gottlieb Gyula cukorgyárat akart a rom helyén létesíteni, de a 
tervet később másutt valósították meg.
1891-ben I. Ferenc József tett látogatást a téren, ahol tűzijátékkal üdvözöl
ték. Az idők folyamán egyre többen keresik fel a parkot pihenés, kirán
dulás céljából, ezért a város az omladozó részeket lebontja biztonsági 
okokból. Ennek során a keleti szárny déli része megsemmisült. 1904-ben 
népünnepélyt rendeztek a téren, ahol pénzt gyűjtöttek a romok helyreál
lítása céljából. Ennek során eltávolítják a már menthetetlen faldarabokat, 
a megmaradt részek tetejét lebetonozzák, az ablaknyílásokat megerősí
tik. Pilch Andor 1911-ben megpróbálja rekonstruálni a villát. A régészeti 
feltárás során római kori vízvezetéket is találtak más római leletekkel 
együtt.
A mai állapot szerint az U alakú reneszánsz villa mindkét egyenlő hosz- 
szú szárnyát három részletre lehet osztani. A homlokzaton szintén meg
figyelhető a hármas beosztás.
A helyiségek feltételezett elosztása a következő: a középső főbejáratot 
ritkán használhatták, tőle balra a konyha, jobbra a lépcsőház volt. A bal 
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oldali szárnyban lehettek a kiszolgálók lakóhelyei és az istálló. A jobb 
szárny adott helyet a püspök magánlakosztályának, dolgozószobájának, 
hálószobájának. A keleti rész északi helyisége feltehetően egy tükörbol
tozatos könyvtár vagy kincseskamra lehetett, a déli részben volt a kápol
na kis előtérrel. A falak az emeleten 80 cm, a földszinten 90 cm szélesek. 
A ma is meglévő gerendafészkek tanúsága szerint a födém egy helyiség 
kivételével sík volt. Az emeleti külső ablaknyílások kőkeretesek voltak, 
csakúgy, mint a belső ajtók. Az alsó bejárat feltehetőleg íves záródású 
volt. Maga a tetőszerkezet pedig alacsony hajlásszögű.

AJELEN

A tér egyik jellegzetessége a Török János 
képzőművész által megtervezett, és 
az akkori Pécsi Porcelángyárban, ma 
Zsolnay-gyár néven ismert gyárban kivi
telezett szökőkút, mely 1958-ban készült 
el. A mázas pirogránit alkotást 1961-ben 
állították fel. Ezt a díszkutat eredetileg 
Debrecen számára készítették, de végül 
nem került átadásra. így a Tettyén állítot
ták fel a romok közelében. A kút közép
ső, csonka kúp palástján a tudományt 
(férfi- és nőalakok, kezükben könyvek, 
lombik, mérőműszer), népitáncot (népi 
ruhában két fiú között egy lány), zenét 

(hangszereken játszó, éneklő alakok, egymáshoz simuló, kezükben kot
tát tartó nő és férfi), faültetést (ásóra 
támaszkodó és fát ültető férfiak, 
mögöttük facsemetét hozó asszony), 
sportot (a népszerű futballt, a ritmi
kus sportgimnasztikát és a gerelyve
tő által az atlétikát képviselő alakok) 
ábrázoló képek vannak. Szintén ezen 
a területen áll a modem szobrászatot 
képviselő műalkotás is. Az 1990-es 
években rendezték a Tettye park terü
letét. Pihenésre alkalmas padokat és 
szemetesedényeket is helyeztek ki a 
területre, hogy a pihenni és sétálni 
vágyók kellemesen érezzék magu-
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kat. A romok kulturális jelentőséggel is rendelkeznek, mivel az ekkortájt 
kialakított szabadtéri színpadon minden évben változatos repertoárral 
adnak elő színdarabokat, rendeznek zenei esteket, koncerteket. Egész 
évben, különböző alkalmakkor, mint például a Pécsi Napok, különféle 
kulturális, társadalmi programokon vehetnek részt az érdeklődők.
A pici gyerekek részére érdekes szobor
csúszda került a tér felső részének délke
leti oldalára. A szobor alkotója Kertészti 
Ágnes szobrász, akinek újszerű elgon
dolásait a barcsi Chemical Gyárban ké
szítettek el műbetonból. A gyermekek 
kreativitását, fantáziáját megmozga
tó formakompozíció a játékok új gene
rációjába tartozik. Legnagyobb előnye, 
hogy aktivitást nem csak fizikailag igé
nyel a gyerekektől, hanem képzelőte
hetségüket is alaposan megtornáztatja. 
Az idővel kissé elhasználódott szobor
játékot nemrég felújították.
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Ebben az évben a Föld Napja alkal
mából nagyszabású rendezvényt 
szervezett a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság más szervezetek 
bevonásával és együttműködésé
vel a Tettyén. A játszóházak, az álla
tokkal ismerkedő és állatsimogató 
programok hagyományos anyago
kat felhasználó kézművesek vására 
mellett a gyermekek részére szer

veztek termeszetismereti vetélkedőt. Ennek a játékos versenynek a di
jait a Dráva Nemzeti Park Igazgatóság igazgatónője, dr. Iványi Ildikó és 
dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke adta át a lel
kes gyermekeknek. Ezután már fel
szabadultan mehettek játszani a ne
vezetes tettyei játszótérre, mely Sza
tyor Győző pécsi képzőművésztanár 
munkája. A tér alsó részén kialakí
tott játszótér a tájhoz, annak hangu
latához illeszkedő fajátékaival sok
sok gyermek számára adott már bol
dog perceket. A függő- és körhinták, 
valamint a lengő fahasáb mind meg
annyi érdekes élményt nyújt. Sajnos a fatorony ma már nincs meg, mert 
rongálások miatt le kellett bontani. Ezen a részen betonozott sportpálya 
is helyet kapott a labdajátékokat kedvelők szórakoztatására, valamint az 
egészen kicsiknek homokozó áll rendelkezésre.
Nem messze a Gyuri út mellett építették a két, különböző nehézségi fokú, 
színes gyermekcsúszdát. A kicsi gyerekektől a már jócskán nagyobbacs
kákig mindenkinek élvezetet okoz a csúszás öröme.
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Havi-hegy

Ez a város majdnem minden pontjáról lát
ható, 247 m magas, a ma már szimbólum
nak is tekinthető fehér sziklatömb kedvelt 
kirándulóhely. Régebben a népnyelv 
„Kakas-domb"-nak hívta. A jól kiemelke
dő mészkősziklán hatalmas feszület uralja 
a tájat. Ezen a helyen már 1845 óta állt egy 
egyszerű kőkereszt, melyet Horváth János 
ügyvéd, majd alispán emeltetett felesége 
kívánságára. Ezt a keresztet azonban az 
1960-as években vandál módon lerom
bolták. A jelenlegi feszületet az azóta már elhunyt Cserháti József pécsi 
püspök rendelte, és állta az elkészítés költségeit is. Az állami lektorá
tus Rétfalvi Sándor neves pécsi szobrászművészt kérte fel a vasbeton, 
úgynevezett Szent Antal-kereszten függő szobor elkészítésére. Maga a 
kereszt 4 méter 20 cm magas, a rajta függő Krisztus-szobor magassága 2 
méter 20 cm.
A keresztre feszített Istenember 2000 év óta foglalkoztatja az embereket 
és van jelen a művészet majd minden ágában az adott kor szellemisé
gének, az emberek érzésvilágának, világfelfogásának megfelelő módon 
ábrázolva. A halál, a túlvilági lét és újjászületés vallható és el is utasít
ható, de akár így, akár úgy gondolkodjék valaki erről, mégiscsak foglal
koztatja a kérdés, főleg a nehéz helyzetekben. A materializmus korába 
kivételesnek mondható megbízás nem kis felelősséget rótt az alkotóra. 
Úgy kellett a korpuszt megtervezni, hogy a hívőknek, más vallást köve
tőknek és az ateistáknak is egyaránt értéket közvetítsen. A háborúk átélt 
borzalmainak figyelmeztető jelei és minden kegyetlen agresszivitás ma is 
állandó figyelmeztető jelként fogalmazódik meg ebben a feszületben. Az 
emberek sokaságának szenvedése nem múlhat el nyomtalanul. A Krisz
tus életéből és halálából levonható általános tanulságok a ma embere 
számára is fontos üzenetet hordoznak, csak időt kellene szakítani arra, 
hogy észrevegyük. Ezt a gondolatot hivatott megtestesíteni a fájdalomtól 
elgyötört, görcsösen összeránduló Krisztus alakja. A szikla tetején figyel
meztető jelként mutat a múlt és jelen embertelenségére és a világszerte 
eluralkodó erőszak fenyegető veszélyére.
A hagyomány egyébként ezt a hegyet HAVAS BOLDOGASSZONY 
HEGYE-ként ismerte. A név eredete Rómáig nyúlik vissza, ahol Liberius 
pápa a Boldogasszony tiszteletére székesegyházat építtetett. A később
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S. Maria ad Nives névre átkeresztelt 
templom egy csodálatos hóesés emlékét 
őrzi. A hagyomány szerint a IV. század
ban János patríciusnak és feleségének 
nem született gyermeke. Bánatukban a 
Szűzanyához fordultak segítségért, aki 
megszánta a jámbor házaspárt. 365. év 
augusztusának elején forróság ülte meg 
a várost. János patríciusnak 4-éről 5-ére 
virradóan látomása volt. A Szűzanya 
arra kérte, hogy másnap azon a helyen, 
ahol havat talál az Esquilinus dombon, 
ott emeljen templomot az ő tiszteletére. 
Másnap feleségével együtt elindult a 
megadott helyre, és ott valóban frissen 
hullott havat találtak, méghozzá a leen

dő templom alaprajzát formázva. Ekkor odajött maga Liberius pápa is, 
aki elmondta, hogy neki is megjelent a Szűzanya, arra kérve, segítse a 
pár templomépítési munkáját. A pápa még aznap kíséretével kijelölte az 
építendő bazilika alaprajzát.
Hazánkban is nagy tisztelet övezte Havas Boldogasszonyt, legfőképp a 
török uralom vége után. Öróla nevezték el a ma már inkább csak havi
hegyi templomként ismert kápolnát is, melyet P. Ullmann Domonkos 
pécsi dömés szerzetes vezetésével a város lakossága fogadalomból épí
tett. A fogadalom oka az volt, hogy a török háborúk alatt és után az egyre
nagyobb pestisjárványok jelentősen tizedelték a lakosságot. Pécsett kü
lönösen 1697-ben estek áldozatul a kór
nak. A város főleg német ajkú lakossága 
a kormánytól 1698-ban írásban kért tel
ket abból a célból, hogy kápolnát építse
nek Havas Boldogasszony tiszteletére. A 
telek kijelölését és az adományozó okle
vél kiadását Kurcz báró, kamarai prefek
tus végezte. A kijelölt telek 160 lépés szé
les és 180 lépés hosszú volt. A szentély kö
zepén kőszekrényben helyezték el I. Ince 
pápa által a rendnek küldött ereklyét. P. 
Ullmann szerzetes egyik levelében leírja, 
hogy az épület összes anyagát emberi ke
zek vitték fel a hegytetőre. Innen, ha dél 
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felé nézünk, ma is nagyszerű kilátás nyílik a városra, észak felé tekint
ve pedig a Tettye völgyét látjuk és még Pécs egyik szimbólumát is, a tv- 
tornyot.
Egy másik vélemény szerint a templomot az 1709-es pestisjárvány alkal
mából a város által tett fogadalom miatt építették a Boldogságos Szűz 
tiszteletére, mely fogadalomban szerepelt az is, hogy szerdán megtar
tóztatják magukat a húsételtől. A kegykápolna 1710 óta fogadalmi temp
lom.
A kápolnát, melyet 1711-ben már szőlő is körülvett, 1739-ben megna
gyobbították. Sajnos 1780 augusztusában a belseje leégett és erősen meg
rongálódott, de hamarosan díszesebb felszereléssel helyreállították. Az 
1860. évi plébániai jegyzőkönyv szerint a templom zsindelytetős volt, 
toronnyal rendelkezett, és két harangja volt (Szent István király tisztele
tére 88 font és Szent Ignác tiszteletére 40 font súlyúak). A körülkerítetlen 
templomnak nincs sírboltja. Benn három oltárt építettek. A főoltár a Bol
dogságos Szűz márványból készített oltára, az egyik mellékoltár szent 
Flórián, a másik Szent Sebestyén tiszteletére készült fából, gipsz díszítés
sel. A jelenlegi főoltáron lévő oltárkép, mely a Boldogságos Szüzet ábrá
zolja, a római Santa Maria Maggiore templomból való, ahol megáldották, 
és azután hozták haza. Ennek az oltárképnek az eredetije a Santa Maria 
Maggiore bazilika Borghese kápolnájában található. E képet egy csodás 
esemény híressé tette. Nagy 
Szent Gergely trónra lépése 
után, 590-ben Rómában kitört a 
pestis, mely iszonyú pusztulást 
okozott. A pápa a Szűzanyá
hoz imádkozott kérve a segítsé
gét, majd az oltárképet leemel
te a falról és mezítláb körbehor- 
dozta a városon. A Tiberis folyó 
hídjához érve Hadrianus csá
szár sírja fölött (ma Angyalvár) 
megjelent Szent Mihály arkan
gyal, aki hüvelyébe visszatette 
lángoló pallosát, és attól a pil
lanattól megszűnt a járvány a 
városban. Ennek emlékére a 
korábban I. Bonifác pápa által 
emelt kápolna helyén Szent Mi
hály arkangyal szobra áll.
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A havi-hegyi templomtól északnyugatra áll Kiss György szobrászmű
vész által készített feszület, melynek egyik másolata szülőfalujában 
Szászváron áll, a másik másolat Máriagyűdön található. Ez a terület is 
természetesen helyi védelem alatt áll, melyre tábla hívja fel a figyelmet.

t

A Gyuri út alsó része után ha balra fordulunk, egy másik, a havi-hegyi 
templomnál sokkal szerényebb templomocskát találunk. Nagyon egy
szerűnek tűnik ez a fallal körülvett, középkorias hangulatú épület. Korát 
pontosan nem ismerjük, csak következtethetünk a fennmaradt legré
gibb részeiről, hogy a XIII. század közepénél nem lehet későbbi, hiszen 
román kori jegyek lelhetők fel az ablakok szerkezetében. Hivatalos emlí
tés 1333-ban történik róla a pápai tizedjegyzékben, ahol plébániatemp
lomként szerepel.
A templom 1543-ban került török kézre, akik azonban meghagyták a 
keresztényeknek a használatát. Mivel a katolikusoknak és a lutheránu
soknak osztozniuk kellett a templomon, gyakoriakká váltak a komoly 
viták. 1588. évben volt a „pécsi disputatio" néven ismert hitvita Skaricza 
Máté református és Válaszuti György unitárius lelkészek között, ez 
utóbbi győzelmével. Ekkor a templomot már egy kőfal kettéválasztotta, 
melynek nyoma ma is felfedezhető. 1628-ban a katolikusok kivonultak 
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a templomból, és az unitáriusok cserébe egy fakápolnát adtak a Tettye- 
patak mellett. 1664-ben ismét a katolikusoké a templom. Ekkor felje
gyezték, hogy volt már toronyórája is. A pécsi 1686-os török kiűzése után 
Radonai Mátyás püspök használta a templomot, és vele szemben lakott 
is a még rossz állapotban lévő püspöki palotába történő beköltözéséig. 
1740-ben jelentősen renoválták, és 1744 májusában fel is szentelték. 1780 
óta nem önálló plébánia, és a mellette lévő temetőbe 1832-ben megszün
tették a temetkezést. A templomhoz tartozó kolostort jelenleg a karme
liták használják.

Visszakanyarodván a havi-hegyi 
sziklák felé, tovább haladva egy ked
ves tettyei utcácskán, mely ötvözi a 
régi hangulatot és a modern építé
szetet, a buszfordulón túli kanyar
ban egy régi, igazi pécsi-tettyei házat 
találunk. Fafaragványaival egy nyu- 
godtabb múltat idéz a nagy városi 
forgatagban. Ha egyenesen tovább 
megyünk, akkor egy keskeny erdei

úton találjuk magunkat, melynek neve Irma út. Nevét 
arról kapta, hogy Hamedli Gyula fotográfus 1904- 
ben, végrendeletében úgy rendelkezett, hogy vagyo
nának 2/3-ad részét a Mecsek Egyesületre hagyja 
annak fejében, hogy a Tettyétől a Dömörkapuig séta
utat építenek felesége tiszteletére, és róla is nevezik 
el. Ez a 1491 m hosszú sétaút 1,6 m széles kőalapra 
épült. Ma kedvelt sétaútja a természet szerelmesei
nek, és kiváló oktatóterem is az óvodásoknak, iskolá-
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Ma

soknak, akik a Tettye Oktatóközpont programjai 
során itt ismerkednek meg a természet értékeivel, 
érdekességeivel a saját tapasztalatuk alapján. Jel
lemző honos és nálunk betelepített fafajok ismer
tetőjegyeit tanulhatják meg látás, tapintás, szaglás 
alapján, hiszen a fenyőnek egészen más az illata, 
mint egy tölgynek. Emellett minden évszakban 
más és más lágyszárú növények hívják fel maguk
ra a figyelmet szép virágaikkal, különleges alakú 
leveleikkel vagy éppen jellegzetes terméseikkel. 
Az Irma út elején kanyarodik el a korláttal is ellá

tott sétaút, mely a korábban már említett „Balázs- 
pihenőhöz" vezet. Az oda vezető úton a kőzetek 
szépségében, érdekes és jól megfigyelhető megdőlt 
rétegezettségében is gyönyörködhetünk megállva 
(és persze kicsit meg is pihenve) az évmilliókon, a 
természet erején, mely ezeket az utánozhatatlan for
mákat létrehozta. Mindemellett közelről láthatunk 
itt is és az Irma úton is zuzmókat, melyek terebé- 
lyességükkel jelzik a levegő kén-dioxidos szennye
ződésének mértékét. Közelről megfigyelhetjük a

betelepített és itt nem honos fekete fenyő hosz- 
szú tűleveleit, tavasszal a virágzatait, ősszel a 
tobozait, melyek elfásodott virágzatként őrzik, 
majd a kellő érés után útjukra bocsátják a kis 
vitorlával ellátott magvakat. Ebben a csodála
tos tanteremben elénk tárul az ökológia a maga 
élő valójában. A kőzeten lévő kevéske talajból 
mekkora növények fejlődnek, azok hogyan 
szolgálják az állatvilágot, és jól megérthető a 
fejünkre pottyant toboz által, amit a fa koro

nájában egy mókus megrágcsált és 
eldobott. A figyelmes szemek nyomon 
követhetik a galacsinhajtók szorgos 
munkáját, mellyel az ürülékek elhor- 
dását és újrahasznosítását végzik. 
Az Irma út elején ha jobbra fordulunk, 
akkor egy kicsi ház előtt elhaladva 
nagy, fennsíkszerű területre érünk. 
Ennek északi oldalán látható rézsű
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árulkodik arról, hogy ez a terület 
valamikor kőbánya volt, melynek 
a művelését már régen abbahagy
ták, megpróbálva a természeteshez 
hasonló tájképet hagyni maguk 
után. Mindezek ellenére ez a terület 
erősen mutatja az emberi beavat
kozás nyomait, de a növények és 
állatok benépesítik a területet. Fák 

inkább a rézsű tetején
és a volt bányaudvar szélén találhatók, de egy igen jól fejlett 
bodzacserje büszkén feszít a tágas téren. Kőzettani szem
pontból itt található meg a sekély tenger partján képződött 
konglomerátum, mely a tengerbe ömlő folyók, patakok hor
dalékának összecementálódásával jön létre.

Jellemző épületek

A tér mai látképéhez hozzátartoznak 
azok az épületek, melyek a köz céljait 
szolgálják. Ilyen az Irma útról vissza
térve és jobbra fordulva az első épü
let. Ma Valcsics panzió néven ismer
jük. Néhány kellemes szobájával várja 
a természet közelében, mégis nem túl 
messze a várostól a pihenni vágyókat. 
Az alsó helyiségében korábban szóra
kozóhely majd étterem is működött. 
Jelenleg nem funkcionál.

Továbbsétálva kelet felé egy na
gyon is jól működő és a pécsiek 
számára jól ismert vendéglőt ta
lálunk, a Tettye vendéglőt. Itt kul
turált környezetben, nyáron a 
kellemes kerthelyiségben el le
het fogyasztani a finom ebédet 
vagy vacsorát. Kérésre rendez
vények szervezését is vállalják.
A kis élelmiszerbolt mellett elha
ladva, mely előtt van az erre járó 
33-as számú városi busz megál-
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lója, a Pécsi Vízmű Rt. épülete mellett kell 
elmennünk, melyről már esett szó a Tettye- 
forrás hasznosítása kapcsán. Itt történik a 
forrás vizének a nyomócsővezetékbe törté
nő irányítása. Majdnem a kanyarhoz érve 
egy kis élelmiszereket, fagylaltot, édessé
geket árusító boltocska előtt jobbra idős 
vadgesztenye- és platánfákkal árnyékolt 
parkolóba jutunk. A sziklafal felé fordulva 
egy szintén régi, faragott ornamentikával 
díszített hangulatos ház mellett magasodik 
a nemrég bővített és felújított Tettye Oktatá
si Központ. Itt a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság oktatói fogadják a diák- és 
felnőttcsoportokat előzetes bejelentkezés 
után a kért vagy ajánlott foglalkozásokra.

Az oktatási programunk lénye
ge, hogy tapasztalaton alapuló 
és élményszerű legyen a tudás 
elsajátítása. A környezet nagy 
segítségére van az oktatóknak, 
hiszen a már említett Irma út, a 
Havi-hegy, az út a Balázs-pihe- 
nő felé és még tovább az Ilona- 
pihenőig, mind-mind remek és 
változatos lehetőséget kínál az

elénk táruló látképben való gyönyörködésre, az őshonos társulások, nö
vény- és állatfajok, a tájidegen növények megismerésére, az élőlények
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közötti és a környezetükkel összefüggő ökológiai ismeretek megszerzé
sére. Programkínálatunk az egyórás foglalkozásoktól a többnapos téma 
hetekig, erdei iskolai programok lebonyolításáig többféle módszertani
és témakörű foglalkozást tartalmaz. 
Munkánkat az Oktató Központ felett 
kiépített Tettye tanösvény is segíti, 
bár látogatása a természeti adottsá
gok miatt csak kis létszámmal lehet
séges. Eddigi visszatérő és az újon
nan érkező csoportok pozitív visz- 
szajelzései ösztönöznek a további jó 

szakmai és pedagó
giai munkára. Láto
gatóink száma már 
meghaladta a 40 000 
főt. A nagy és kerek 
számok elérésekor 
meg szoktuk ünne
pelni a szerencsés 
tanulót.

Tettye 
tanösvény

/ >
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Ezeken a programtípusokon kívül 
szervezünk országos és-városi szak
mai versenyeket, pedagógusok részé
re szakmai továbbképzéseket, részt 
veszünk rendezvények, kiállítások 
szervezésében. Kapcsolódtunk az 
egyre jobban előtérbe kerülő Erdei 
Iskola programhoz, melynek gyakor
lati megvalósítását jelenleg a Mecsek 
fokozottan védett óbányai völgyében 
a „Pataki-ház, Obányai Erdei Isko

la" épületében, valamint a völgy csodálatos természeti környezetében 
végezzük. A szakmai gyakorlatukat telje
síteni kívánó hallgatókat is szép számmal 
fogadjuk minden évben. Két jól felszerelt, 
30 főt befogadó oktatóterem áll a tanter
mi foglalkozások rendelkezésére. Minden 
oktató szívügyének tekinti, hogy a hoz
zánk ellátogató gyermekek és felnőttek a 
természet iránt megújult szeretettel és az 
értékeket megóvni akaró elhatározással, 
jókedvűen térjenek haza.
A működésünkhöz szükséges hátteret a Tettye tér 9. szám alatt, a Pintér
kerti Arborétum területén található Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgató
ság Központja biztosítja. Az igazgatóság jelenleg sokrétű feladatot végez, 
hiszen van hatósági, természeti értékeket kutató, azok védelmét biztosító 
tevékenysége is. Az élővilág védelmét a központban dolgozó, de a terü
letekre is kijáró szakfelügyelőkön kívül a természetvédelmi őrszolgálat 
tagjai látják el. A saját és a kezelésünkben lévő területek védelme mellett 

a nem védett területeken történő 
fontos eseményeket is nyomon 
követik a szakembereink, hogy 
a természet által oly jól kitalált 
ökoszisztéma a lehetőségekhez 
mérten a legnagyobb mértékben 
fennmaradjon.
A Tettye park természeti értékeire 
tájékoztató tábla hívja fel a figyel
met, illetve csak hívná, mert 
vandál rongálok szinte olvas
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hatatlanná tették. Nemcsak a természeti értékeket, hanem a kulturális 
emlékeket és a köztéri tárgyakat, eszközöket is meg kell őrizni, hogy 
betölthessék funkciójukat. Még sok mindent lehetne erről a nem is túl 
nagy területről mesélni, hiszen a természeti, kulturális, történelmi ese
mények sokasága mind-mind érdekes és minden pécsi ember számára 
ismerni illő dolog lenne. Én arra buzdítok mindenkit, hogy látogasson 
el ebbe a mesevilágba, ismerje meg a természet csodáit, utazzon képze
letben át az évmilliókon a kőzetek környezetében vagy a Tettye-patak 
vizének csobogását hallgatva.
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A PINTÉR-KERT

Ötvös Károlyné

A város egyik tradicionális ki- 
 rándulóhelye a Tettye. Itt ta- 
lálható Pécs nevezetes ar

Ida alapossága, szakszerűsége a természet 
egy szeletének szépségét, gazdagságát tárja elénk.

Pintér János

borétuma, a Pintér-kert. Pintér János 
(1879-1933), a kert kialakítója a világ 
minden részéből gyűjtött össze első
sorban örökzöld fás szárú növényeket. 
A telepítést 1926-ban kezdte meg, ami
kor nyugdíjba vonult a banktól, ahol 
tisztviselőként dolgozott. Az elképze
léseiben tavak is szerepeltek, ezért csi
náltatott is az 1,7 ha területű kertben 
egy dísztavat és egy medencét. A ker
tet szobrokkal is gazdagította. Ama
tőr botanikusként komoly dendrológi- 
ai gyűjteményt állított össze és ültetett 
a kertjébe. Sajnos mindössze hét évig 
gondozhatta és gyarapíthatta gyűj
teményét. Halála után a felesége, aki
zongoratanárnő volt és gyengén látott, a kertet nem tudta megfelelően 
gondozni, így azt a Mecsek kezdte visszahódítani. ő a vakoknak szánta 
a területet a finom illatok érzésére, a rovarok döngicsélésének és a ma
darak trillázó hangjának hallgatására, „mert azt akarta, hogy kinek sze
méből elveszett a fény, szívük és elméjük kaphassa vissza"- ez olvasható 
a villa eredeti bejáratának ajtaja melletti kerámiatáblán. A Pintér-kertben 
azonban 70 méteres a szintkülönbség, így a vakok nem tudták igénybe 
venni és kihasználni a lehetőséget. A természet visszahódította a termő
helyet, és a kert fokozatosan újra a mecseki erdők részévé vált.
Reuter Camillo a kert értékeit látva Szentágothai János közreműködésével 
az Országos Természetvédelmi Hivatal számára megvásárolta. A rekonst
rukció több éven keresztül folyt neves szakemberek közreműködésével. 
Az első geodéziai felmérést Tilesch György, a dendrológiai felmérést 
Debreczy Zsolt, Vöröss László Zsigmond és Varga Gábor végezte.
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A végleges úthálózat Lőwei Ilona tervei alapján készült. A régi szobrok 
zömmel tönkrementek, az újak a villányi alkotótelepről kerültek a kertbe 
megőrzésre, a megyei önkormányzat támogatásával.
A kertet 1974-ben helyi védett területté nyilvánították. Gazdag és értékes 
növényvilága - a Mecsekre jellemző ritka orchideafajok és az itt előforduló 
állatfajok-, valamint kultúrtörténeti és dendrológiai értékei miatt 1977-ben 
országosan védett természetvédelmi területté vált, Pintér-kert TT néven.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében áll jelenleg a kert, 
a működési területről kerültek betelepítésre védett növényfajok, hogy a 
látogatók megismerhessék azokat.

SÉTA A KERTBEN

A kert bejáratánál szárnyas oroszlán védi a kert lakóit a manóktól és 
a szellemektől. A mögötte elterülő rész változatlan formában maradt 
ránk, így az eredeti állapotok elképzeléséhez körülbelül 70 évet kell a 
fák korából levonnunk. Közönséges tiszafa (Taxus baccata), közönséges 
luc (Picea abies) és feketefenyők (Pinus nigra) találhatók itt. Az aljnövény
zetben a sásliliom (Hemerocallis sp.) tömege meghitt hangulatot nyújt. A 
másik oldalon már újabb telepítés eredményeként hegyi mamutfenyőt 
(Sequoiadendron giganteum) láthatunk. Ide ültettek kumarintartalmú 
olasz mügét (Asperula taurina), mely védett faj, a Mecsekben az üde bük
kösök lakója. A levélörve négy levélből áll, ez különbözteti meg a rokon 
fajoktól. A talajt a kertnek ezen a részén borostyán (Hedera helix) borítja, 
ezért nem gyomosodik a terület, de folyamatosan óvni kell a fatörzseket 
a felfutó cserjétől.
A következő látnivalók a betelepített, védett lónyelvű csodabogyó (Ruscus 
hypoglossum) és a szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus) bokrok. Ezek a fél
cserjék örökzöldek, kedvelt téli szobadíszek voltak védetté nyilvánításu
kig. A nevüket onnan kapták, hogy az emberek azt hitték, csoda történt, 
mivel a virágát és a termését a levelükön hozták a növények. Valójában 
ez a levélszerű képződmény a szár módosulata. A szúrós csodabogyót 
már a rómaiak idejében, Sophianae városában ismerték és használták, a 
kamrában az ételt fedték vele. Az egerek és más rágcsálók így nem tud
ták megdézsmálni az ennivalót, ezért nálunk, Baranya megyében egér
tövisnek hívják. Ugyancsak védett faj a pirítógyökér (Tamus communis), 
melynek felfutó szárát, fényes szív alakú leveleit látjuk mindenfele. Ez 
a trópusi növénycsaládba (jamszgyökérfélék) tartozó lián hazánkban a 
Dél-Dunántúlon éri el elterjedésének északi határát.
A fölé magasodó nevadai cirbolyafenyő (Pinus flexilis) a Sziklás-hegy- 
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mind a nyár végén nyíló virágai
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ség növénye. A toboza közel hen
geres, magját a mókusok (Sciurus 
vulgaris fuscoater) szeretik a legjob
ban. így itt van a legnagyobb esé
lyünk arra, hogy ezzel a védett ál
lattal találkozhassunk, lenyűgöző 
ügyességét megcsodáljuk. Szintén 
a fa alatti árnyékos részen kapott 
helyet az erdei ciklámen (Cyclamen 
purpurascens), amit a Zselicből te

felkeltik a látogatók figyelmét.
Díszcserjék és díszfák alkotják a következő csoportot. A japán birs 
(Chaenomeles x superba) már kora tavasszal piros bimbóival és virágai
val vonja magára a figyelmet, ugyanis még lombfakadás előtt virágzik. 
Mellette található a tulipánfa (Liriodendron tulipifera), mely a nevét va
lószínűleg a gyermekrajzok tulipánját mintázó leveléről kapta. A levél 
vége kicsípett. Ide ültettek még keleti mahóniát (Mahonia bealei), mely

nek kék terméseit a gyerekek szőlő
nek nézik. Az összetévesztés veszé
lyes, mert a mahónia termése mérge
ző. A Kínából származó fás bazsarózsa 
(Paeonia suffruticosa) májusban nyílik. 
A virág szirmaiból Japánban főzeléket 
készítenek. A nyári orgona (Buddleia 
davidii) virágzatát a nappali lepkék fo
lyamatosan látogatják, ezért jó a ker
tekbe ültetni. A virágokon június végé
től a nagy gyöngyházlepke (Argynnis 
paphia) a leggyakrabban látható faj. 
Ennek a lepkének a hernyója ibolyafé
léken vagy szedren nő fel, ezért még 
gyakori. Nagyon szép és jól felismer
hető, mivel szárnyát kiterjesztve szí- 
vogatja pödörnyelvével a virágok nek
tárját. Ugyanakkor nevét a hátsó szár
nyak gyöngyházfényű foltjairól kapta. 
A cserjék közül aranyfa (Forsythia x 
intermedia) nyílik még itt kora tavaszFás bazsarózsa
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szal. Nyáron virágzik a kínai szellőrózsa (Anemone hupehensis). Rózsa
szín virágai, később vattaszerű, repítőszőrös termései keltik fel a látoga
tók figyelmét.
Itt érkezünk el a kertnek arra a pontjára, ahol bizonyossá válik, hogy Pin
tér János valóban a világ minden részéből hozatott fákat. A hegyi juhar 
(Acer pseudoplatanus) és a tiszafa (Taxus baccata) európai, a japán fehérfe
nyő (Pinus parviflora) ázsiai, a nevadai cirbolyafenyő (Pinus flexilis) és a 
szivarfa (Catalpa bignonioides) amerikai faj. A kert jelenleg legértékesebb 
növénye a japán fehérfenyő (Pinus parviflora), Magyarországon összesen 
három arborétumban található.

Ostorménfa

Kertészeti kuriózum az oregoni hamisciprus (Chamaecyparis lawsoniana) 
növénycsoportja, ami úgy alakult ki, hogy az eredeti növény alsó ágai 
ívesen a földre értek és ott legyökereztek.
Aki szeretné, hogy minél több 
madárfaj költsön a kertjében, 
az bogyós cserjéket ültessen. 
A Pintér-kertben a fekete ri
gók (Turdus merula) a legjob
ban kedvelik a sóskaborbolyát 
(Berberis vulgaris) és az ostor
ménfa (Viburnum lantana) bok
rokat, valamint a tűztövist 
(Pyracantha coccinea). A sóska
borbolya (Berberis vulgaris) leve
le és termése is savanyú, innen 
származik a sóskafa elnevezése. Láttunk óvodásokkal olyan esetet, ami
kor a rigó öt bogyót is megevett. Az ostorménfa (vagy ostorménbangita) 
(Viburnum lantana) a mecseki tölgyesek cserjéje. A virágzata dögszagú, a 
legyek porozzák be, termése az emberre mérgező, de a madarak szere
tik. A kertben a magevő madarak közül erdei pintyek (Fringilla coeleps), 
zöldikék (Carduelis chloris), tengelicek (Carduelis carduelis), meggyvágók 
(Coccothraustes coccothraustes) fordulnak elő. Az almafára helyezett ma
dáretető vendégei etetési időszakban a széncinegék (Parus major), a kék
cinegék (Parus caeruleus), a fenyvescinegék (Parus ater), a barátcinegék 
(Parus palustris), fekete rigók (Turdus merula), csuszkák (Sitta europaea), a 
téli vendégek közül a csízek (Carduelis spinus), a fenyőpintyek (Fringilla 
montifringilla). A hosszú farkú cinegék, az őszapók (Aegithalos caudatus), 
vörösbegyek (Erithacus rubecula), az ökörszem (Troglodytes troglodytes), a 
barátposzáta (Sylvia atricapilla), az énekes rigó (Turdus philomelos), a rövid
karmú fakusz (Certhia brachydactyla) és a szajkó (Garrulus glandarius) ke
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ak téli álomba merülnek.

£

rül még a kertbe sétálók szeme elé. A ritka sövénysármánynak (Emberiza 
cirlus) inkább csak énekében gyönyörködhetünk. Annyira hozzászoktak 
a madarak a látogatókhoz, hogy nem félnek, így egészen közelről meg
figyelhetjük őket. A felső tónál akár a vízkortyolásukat, akár fürdésü
ket is láthatjuk. Egy évben még egy rigófészek sáros levelekkel történő 
kitapasztását is végignéztük.
A tavacska majdnem természetes életközösségnek nyújt otthont. A vízben 
kárászok (Carassius carassius), szitakötőlárvák, szúnyoglárvák, bogárlár
vák, atkák, férgek, mikroszkopikus állatok és növények élnek. Az egyet
len hazai teknősfaj, a mocsári teknős (Emys orbicularis) néhány példánya 
is itt napozik, és szerzi meg táplálékát. Védett állat, ezért saját tavacskánk
ban vagy a lakásban csak engedéllyel tartható. Ősszel, a levegő lehűlése 
hatására megfelelő búvóhelyen a teknösök
A vízen hínámövények vannak: bojtos 
békalencse (Spirodela polyrhiza) és fehér 
tündérrózsa (Nymphaea alba). A nádast 
bodnározó gyékény (Typha latifolia) al
kotja. A buzogányok, vagyis a termése
ik az őszi széllel terjesztik a magvaikat. 
Sárga nőszirom (Iris pseudacorns), vízi 
peszérce (Lycopus europaeus), vízi men
ta (Mentha aquatica), mocsári sás (Carex 
acutiformis) a nádas alkotói. Mivel 
dísztó, ezért júlia borbolya (Bereberis 
julianae) van a partján. A másik ol
dalon a kínai áltiszafa (Cephalotaxus 
harringtonii var. drupacea) porzós pél
dánya hever a földön. Hasonlít a tisza
fához, de tűi hosszabbak. A vizes tala
jú tóparton a betelepített és védett szi
bériai nőszirom (Iris sibirica) kéklik.
Hamar elvirágzik, ezért csak néhány napig gyönyörködhetünk karcsú, 
kék virágaiban. A tó felett és környékén repkednek a különböző szita
kötők. Legtöbbször a közönséges acsa (Libellula depressa), a sebes acsa 
(Aeshna cyanea) és a szép légivadász (Coenagrion puella) példányait lát
juk. A közönséges acsák néha megpihennek a gyékényleveleken, vagy a 
légivadászok éppen párzanak és petéznek a tündérrózsa levelébe. Pete
rakáskor a hímek függőlegesen állnak a nőstények előtorán, ezt a csodá
latos látványt azonban kizárólag napsütésben élvezhetjük. A gyerekek 
megfigyelhetik közben, hogy a szitakötő szárnymozgása mennyire em

Fehér tündérrózsa
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lékeztet a helikopter rotorjának mozgására. Nem is csoda, hiszen az em
berek a helikoptert a szitakötőről mintázták. A tó és az út között egy ba
bérlevelű magyal (Ilex aquifolium „Laurifolia") tökéletes példánya találha
tó. A levelei egész évben fényes sötétzöldek, a termése szeptemberben 
érik, korallpiros bogyó, mely egész télen díszíti a fát.
A felső tónál mindig történik valami. Ha szerencsénk van, látjuk a mocsári 
teknősöket (Emys orbicularis) vagy valamelyik madarat, esetleg a halakat, 
de molnárkát (Gerris paludum) mindig. Ezek a poloskák a vízen szalad
gálnak és a vízbe esett állatokkal táplálkoznak. Néha vízisikló (Natrix 
natrix) is megjelenik. A békák közül az erdei békák (Rana dalmatina) 
közvetlenül hóolvadás után lerakják a petéiket egy-egy csomóba. Jóval 
később barna varangyok (Bufo bufo) petefüzéreket raknak le. A kikelő 
ebihalak néhány hétig ellátják táplálékkal a már felsorolt állatokat.
A tónál japánciprus (Cryptomeria japonica), parkjaink ritkasága látható. 
Valószínűleg a csapadékhiány és a meszes alapkőzet miatt nem nőtt 
magasabbra. Még a szomszédból átjáró cicák is a törzsén élesítik a kar
mukat. Az így meglazított kérget szemelte ki fészeképítő anyagnak a 
fekete rigó (Turdus merula) is. A gyerekekkel láttuk, amint leszakított 
a kéregből. Ez a növény Japánban fontos erdészeti termék. A XVII. sz. 
elejéről származó legenda szerint, amikor a Takagawa-dinasztia alapí

tója meghalt, hatalmas tömegben já
rultak sírjához alattvalói, hogy leró
ják hálájukat. Testét Nikko-hegyen 
helyezték örök nyugalomra. Az em
berek kövekkel és lámpásokkal díszí
tették az uralkodó sírját. A legenda 
szerint olyan szegény ember is volt 
köztük, akinek még lámpásra sem 
telt, így fákat ültetett a sírhoz vezető 
út mentén. Az általa ültetett japáncip
rusok ma Japán egyik legszebb faso
rát alkotják. A fák magassága 60-70 m, 
törzskerületük 8 m.
A másik oldalon a kaukázusi jegenye
fenyő (Abies nordmanniana) virágai na
rancssárgák. Eddig két évben virágzott, 
jelenleg a fa csúcsán néhány álló toboz 
látható. Az előző években fekete rigó 
(Turdus merula) és mókus (Sciurus vulgáris 
fuscoater) fészek is volt ezen a fán.
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Bánáti bazsarózsa

A tótól visszajövet okvetlenül meg kell állni a 
vérbükknél (Fagus sylvatica „Atropurpurea"), 
melynek levelei sötétek, a kihajtástól a lombhul
lásig mélyvörös színűek, a törzsén a vérbükkág 
ráoltásának nyoma örökre megmaradt. A bükk 
a hazai fák közül az egyik legszebb fa. Szürke 
színű sima kérge, sudár termete, szúrós kupa
csai, ősszel a háromszögletű ehető makkjai teszik 
érdekessé. A vérbükkel szemben találjuk a görö
gök kedvelt növényét, az akantuszt (Acanthus 
balcanicus), melynek levele a korinthoszi oszlop
főt díszíti. Nálunk dísznövény, magyarul a neve 
medveköröm, mert a virága egy medvekaromra 
emlékeztet. A sétaút túlsó oldalán található a 
Mecsek leghíresebb növénye, a bánáti bazsaró

zsa (Paeonia banatica). Ez a növény csak a Keleti-Mecsekben fordul elő. 
Fokozottan védett, az eszmei értéke 100.000 Ft. A tudományos nevét 
Paenről, a görög istenek orvosáról kapta, mert a főzetével próbálták 
gyógyítani az epilepsziában szenvedőket. Egy évben találtunk itt fod
ros papsapkagombát (Helvella crispa). Szórványosan fordul elő a meszes 
talajú lomberdőkben. Olyan, mintha porcelánból lenne. Tönkje bordá
zott, belül kamrásan üreges. Kalapja nyereg alakú, sárgásfehér és fodros. 
Spórája fehér. Vékony húsa csak a helvellasav kioldása után ehető. 
A kilátó felé haladva idős gyümölcsfák következ
nek, a birs (Cydonia oblonga) és a naspolya (Mespilus 
germanica). A kilátóhoz vezető úton a szomorú 
kőrist (Fraxinus excelsior „Pendula") vesszük ész
re. Ágai földig érnek. Rügyei feketék, ami arra 
utal, hogy magas kőrisből nemesítették. Néhány 
éve alatta a fűben csilpcsalp füzike (Phylloscopus 
collybita) fészkelt. 2004 tavaszán ízletes kucsma
gombák (Morchella esculenta) nőttek itt. A gomba 
fehér vagy sárgásfehér tönkje alul kiszélesedik. 
Kalapja barna, süveg alakú, felszínén méhsejtsze- 
rű bemélyedések vannak. A süveg és a tönk belül 
együregű. Húsa ízletes, kellemes illatú.
Jobbra lótuszszilva (Diospyros lotus) található, melynek kérge szabályos 
téglalap formában repedezett. Az ugyanitt látható dudafürt (Colutea 
arborescens) a magyarországi meleg erdőszélek növénye. A termése a 
halak „pukkantójára" - úszóhólyagjára - hasonlít, innen volt korábbi
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neve, pukkanó dudafürt. A magyar boglárka (Jolana jolas) hernyójának 
a tápnövénye. A lepke a terméskötéskor rakja bele petéjét és itt a termés 
növekedése közben fejlődik a hernyó is. Sajnos az utóbbi időben kiszorít
ja az akácmoly (Etielle zinckenella), melynek ugyanez a táplálkozóhelye, 
de gyorsabban fejlődik. így tűnik el a védett magyar boglárka.
A babérlevelű szuhar (Cistus laurifolius) örökzöld mediterrán cserje, 
melynek illatosak a levelei is. Virágai fél napig élnek. Ugyanis reggel 
kinyílik a szép fehér virág, és déltől kettőig már le is hullatja szirmait. 
Ha jött egy rovar rá, akkor termést érlel, ha nem, akkor ennyi volt egy 
virág élete. Mögötte júlia borbolya (Berberis julianae), tatárlonc (Lonicera 
tatarica), majd a kéttűs diófenyő (Pinus cembroides) található.

A kilátóból hidegfront utáni napos időben a Vil
lányi-hegységig el lehet látni. Jóval közelebb, 
a Tettye szomszédságában emelkedik a Ha
vi-hegy, mely helyi védett terület. Sok kövüle
tet találunk a miocén szarmata mészkövében. A 
sziklafal jelzi, hogy valaha itt kőbánya volt. A 
mészkövet már Sophianae városának építésére 
felhasználták, a hosszú idő alatt a követ is le
fejtették a Tettye-forrás mésztufa gátjáig. Az így 
létrejött bányaudvar mai neve a Tettye. Valószí
nűleg a törököktől örököltük ezt a nevet, ugyan
is a török időkben derviskolostor volt itt. Törö
kül pedig a kolostor tekia, kiejtve „tekke". A 
Tettye park területe is helyi védett.

Fent a kilátónál a kerítésre jerikói lonc (Lonicera caprifolium) futott fel, 
de ugyanitt hólyagfa (Staphylea pinnata), bibircses kecskerágó (Euonymus 
verrucosus) is nő.
A kilátóból lenézve a kertre látjuk a karsztbokor- 
erdőt. A délies kitettségű lejtőn, a sok napfény 
és meleg, a törmelékes talaj, a minimális víz mi
att csak bokor méretű fák nőnek. A molyhos töl
gyön (Quercus pubescens), virágos kőrisen (Fraxinus 
ornus) kívül a mecseki védett lágy szárú növénye
ket ismerhetjük fel. Kora tavasztól folyamatos vi
rágszőnyeg borítja a hegyoldalt. A délies kitettségű 
lejtőn először a majomkosbor (Orchis simia) nyí
lik a híres és védett orchideafélék közül. A növény 
hazánkban a Mecsekben és a Villányi-hegység
ben fordul elő. Néhány éve az Északi-középhegy
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ség egyetlen völgyében is megtalál
ták. A nevét a virágok alakjáról kap
ta, mert minden virágnak van feje, két 
karja, két lába és egy rövid farkincá- 
ja. Tavaly rózsaszín volt a kert a vi
rágzó tövektől, de találtunk hófehér 
virágú növényt is. Ezt a növényeknél 
fehér színváltozatnak nevezzük. Az 
idén ellenben kevés virágzott. Ebből 
is látszik, mennyire érzékenyek ezek 
a védett, ritka növények. A virágzási 
sorban az igazi büszkeségünk, a szar
vas bangó (Ophrys scolopax) követke
zik. Ez a fokozottan védett növény, 
melynek értéke jelenleg 50.000 Ft, na
gyon ritka. Virága a dongót utánozza, 
olyan mintás és szőrös, mint a dongó, 
és olyan illatot - feromont - bocsát ki, 
mint a nőstény, mely csalogatja a hí
met. A becsapott hím dongó pedig ad
dig keresgél, míg egy kis virágporcso
magot magával nem visz. így biztosítja a növény a megporzását. A Pin
tér-kertben az eredeti növénytakaró része, a lepellevelei lehetnek zöldes 
vagy rózsaszínes árnyalatúak.
Szintén orchideaféle a fehér madársisak (Cephalanthera damasonium). 
Ebből is jó néhány tő található. A virágai alig nyílnak ki, bimbószerűek, 
ugyanis önbeporzás után érleli meg magvait. Az orchideafélék termésé
nek beéréséig ezen a részen nem kaszálnak. így csodálatos virágtenger
ben gyönyörködhetnek a látogatók. Kezdetben szennyes bükköny (Vicia 
grandiflora) hatalmas pillangós virágai díszítik a területet, majd meg
jelenik a védett magyar repcsény (Erysimum odoratum), melynek sárga 
virágában a négy sziromlevél keresztben áll. A virágok közül nemcsak 
magasságban emelkedik ki a terjőke kígyószisz (Echium vulgare), hanem 
szép kék színével is. Elődeink népi gyógyszernek vélték, próbálták a 
kígyómarást gyógyítani vele. Sajnos sikertelen volt a kísérlet, ezért meg
feledkeztek róla, de ma is kígyószisznek hívjuk. Az osztrák ökörfarkkó
ró (Verbascum chaixii ssp. austriacum) piros közepű sárga virágokból álló 
virágzatai szintén kimagasodnak. A tarka koronafürt (Securigera varia) 
virágának finom az illata.
Sokféle lepke röpköd a virágok felett és táplálkozik rajtuk. Kora tavasszal 

55



Ötvös Károlyné: A Pintér-kert

a citromlepke (Gonepteryx rhamni) az el
ső, de nappali pávaszem (Inachis io), va
lamint bogáncslepke (Vanessa cardui) is 
a szemünk elé kerülhet. Később a hím 
hajnalpírlepkék (Anthochariscardamines) 
csodálatos narancssárga szárnyára fi
gyelnek fel már az óvodások is. Szintén 
a korai napsütés csalogatja elő a nünü- 
kéket (Meloe proscarabaeus), a hétpettyes
katicabogarakat (Coccinella septempunctata) és a verőköltő bodobácso- 
kat (Pyrrhocoris apterus). A lépcsőkön, az épületek falán hamar megjelen
nek a fali gyíkok (Podarcis muralis), később a zöld gyíkok (Lacerta viridis) 
sütkéreznek a déli hegyoldalon vagy valamelyik fatörzsön. Májusban a 
kis Apolló-lepkét (Parnassius mnemosyne), a Mecsek leghíresebb lepké
jét is láthatjuk a kertben. A káposztalepkétől eltérően az első szárnyvé
gek üvegszerűek, gyengén pikkelyezettek. Ez a gyönyörű lepke az od- 
vas és az ujjas keltikéken nő fel, így csak ott repül, ahol ezek a növények 
élnek. Eszmei értéke 10.000.- Ft. Májusban jelennek meg az atalanta-lep- 
ke, (Vanessa atalanta) régi nevén admirális lepke, első délről bevándorolt 
egyedei. Ugyanis ez a feltűnően színes lepke vándorol a hideg miatt, így 
nagy területet végigrepülhet. A hernyó tápnövénye a csalán, két nemze
déke van. A nálunk kikelt lepkék az utolsó őszi napok beköszöntével dé
lebbre vándorolnak. Tavasztól őszig káposztalepkéket (Pieris brassicae) is 
láthatunk repkedni a kertben. Egyik leggyakoribb lepkénk akár három 
nemzedéke is repül áprilistól novemberig. Ősszel is virít a rekettyeleve
lű gyújtoványfű (Linaria genistifolia).

A kerti dísznövények közül a pálmaliliomot 
vagy jukkát (Yucca filamentosa), a sárga virág
oszlopot (Asphodeline lutea), a kerti nőszir
mot (7rís pallida), a téli jázmint (Jasminum 
nudiflorum), a törpe mandulát (Prunus tenella) 
ültették még ide. A törpe mandula védett az 
eredeti élőhelyén. Nálunk a kertben betele
pített, mint annyi más területen, ahol a rézsű 
megfogására használják. A virága sötét rózsa
színű, termése apró gömbölyű mandula.
Ha a másik úton jövünk le a kilátótól, akkor 
a kék duglászfenyő (Pseudotsuga menziesii 
„Glanca") alatt állhatunk meg. A Pintér-kert 
egyik legszebb fája „kócos" tobozairól ismer-
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hető fel. Egy indián mese kapcsolódik 
a növényhez. A fenyő észrevette, hogy 
a magját éjszakánként megeszik. Ezért 
egy éjjelen tobozpikkelyeit váratla
nul összecsukta, így ma a tobozokból 
a magokat elcsenni akaró egérkéknek 
csak a két hátsó lábuk és a farkincá- 
juk lóg ki. A fa után csíkos kecskerá
gó (Euonymus europaeus), borsócser
je (Caragana arborescens), májusi orgo
na (Syringa vulgaris) mellett haladunk 
el. Itt került elhelyezésre az egyik leg
szebb új szobor: „Anya gyermekkel", 
Kutas László alkotása.
Az úton sétálva a lágyszárúak mö
gött látjuk a cserszömörcét. A cserszö- 
mörce (Cotinus coggygria) általában a
karsztbokorerdők cserjéje, de a Mecseken nem jellemző. Pécsre a törö
kök hozták a bőrcserzés miatt. Virágai közül sok a meddő, ezekből az el- 
nyílás után toliszerű képződmény, „vattapamacs" fejlődik, ezért régen 
parókafának nevezték. Ősszel a cserje levelei élénkpirosra színeződnek 
és ezzel díszítik a kertet.
A következő fa a vadkörte (Pyrus pyraster), melynek termése a rövid, 
körte alakú vackor. Éretten sárga, majd barnára változik és nagyon sava
nyú, fanyar erdei gyümölcs. A vadkörtefa ágai felállóak, a törzsön a kéreg 
téglalap alakban repedezett, levelei ép szélűek, ősszel szép színesek. A 
tölgyesekben gyakori elegyfa, a legelőkön pedig hagyásfa.
Ezután jön az arizonai ciprus (Cupressus arizonica), ami a Pintér-kert jel
legzetessége volt. Néhány éve ez a hatalmas fa sajnos kiszáradt, kivágták. 
Szerencsére maradt a kertben ebből a növényből. A levelei kemények, 
szürkés színűek, alakja szabályos, így az USA délnyugati részén kará
csonyfának termesztik.
A következő fás szárú a fagyai (Ligustrum vulgare). Könnyen felismerhető 
ép szélű, sötétzöld leveleiről, melyek fonákoldala világoszöld. A termése 
kékre fest, a kisgyerekek nagy élvezettel kenik egymásra. Sok óvodában, 
iskolában ugyanis sövényként található ez a növény.
A szemben lévő oldalon ostorménfa, majd babérmeggy (Laurocerasus 
officinalis) található. Ez az örökzöld cserje egész évben hosszú bőrsze
rű levelével, tavasszal fehér virágfürtjeivel, nyáron pedig fényes, fekete, 
gömbölyű terméseivel díszít. A babérlevéllel nem szabad összetéveszte
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ni, mert a levele kéksavat (ciánhidrogént) tartalmaz. Virágzáskor számos 
rovar található rajta. Legjobban az aranyos rózsabogarak (Cetonia aurata) 
kedvelik. Napsütésben egyszerre akár tíz bogár, fényes, zöld szárnyá
ban gyönyörködhetünk. Az óvodások örömére megfoghatjuk és közelről 
megfigyelhetjük a rovarokat. Természetesen hamar elindulnak és megle
pően nagy zajjal repülnek el.
A következő növény a veresgyűrű som (Cornus sanguinea). Fénykedvelő 
faj, ezért az erdőszéleken fordul elő. Ősszel a levelek bíborpirosra szí- 
neződnek. Mint egy gyűrű, öleli körül az erdőt bíborpiros leveleivel és 
vesszőivel. Innen kapta a nevét is, hogy veresgyűrű.
A látogatók nagy érdeklődéssel keresik a Pécsett több helyen is előfordu
ló gránátalmát. A gránátalma (Punica granatum) melegkedvelő, délszaki 
cserje. Hazánkban a középkori várkastélyok, kolostorok belső udvarainak 
díszítésére használták. Nálunk a kertben ritkán virágzik, pedig fodros 
szirmú, skarlátpiros virágai és almaszerű nagy piros gyümölcsei igazán 
feltűnőek és szépek. Ebben az évben még termést is hozott, de a gyümöl
cse beérni már nem tudott. A növény valószínűleg az emberiség egyik leg
régebbi kultúrfaja. Gyümölcsét nyersen fogyasztják, levéből üdítőitalokat 
készítenek, valamint az ismert keleti csemegét, a serbetet. A keleti szaty- 
tyánbőrök készítésénél a puhára cserzéshez használják a kéreg cseranya
gait. Ezenkívül még festékanyagot nyernek a virágokból és a kéregből.
A séta során az ezüst hárs (Tilia tomentosa) a következő növény. Szívesen 
ültetik árnyat adó parkokba. Nevét molyhos levélfonákáról kaphatta. Ezt 
az ezüstös csillagszőrös levélfonákot fordítja a nap felé, és ezzel, mint egy 
tükörrel, visszaveri a napsugarakat, így őrzi a felszívott vizet. A hársak 
ugyanis a párás, üde levegőt kedvelik. A verőköltő bodobácsok (Pyrrhocoris 
apterus) csoportosan nagy tömegben fordulnak elő a hárs tövében, mivel a 
hárs magjával és egyéb növények nedveivel táplálkoznak.
A déli oldal melege kedvez a hüllőknek, ezért találkozunk időnként a 
sétaúton lábatlan gyíkkal vagy törékeny kuszmával (Anguis fragilis). 
Arról ismerhető fel, hogy sima és fényes pikkelyek borítják, a feje alig 
különül el a törzsétől. Ha erőteljesen megfogjuk, akkor a teste eltörik, 
innen származik az elnevezése. Mozgása meglehetősen lassú, ezért 
gyakran elpusztítják a kígyóktól félő emberek. Ez az ártalmatlan hüllő 
10.000 Ft eszmei értékű, védett állat.
Itt a hárs alatt ezen a nyáron először jelent meg a bujdosó mák (Papaver 
confine f albiflorum). A virágok fehérek voltak.
Elkanyarodva olasz tölgyek (Quercus virgiliana) előtt haladunk. Szemben 
pedig a páfrányfenyőt (Ginkgo biloba) látjuk. A kertben egy fiatal és kicsi, 
majdan porzós barkát hozó fa található. A legyezőszerű levelei magukra 
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Keleti luc

vonják a figyelmet. A kínai császárok a magját fogyasztották és hittek 
abban, hogy ezzel férfierejüket növelik. Ősszel aranysárgára színeződ- 
nek a levelei.
Amennyiben egyenesen haladunk, akkor az örökzöld ráncoslevelű 
bangitát (Viburnum rhytidophyllum) szemlélhetjük meg. Kínai szárma
zású cserje, melyet Pécsett sokfelé ültettek. A levelei bőrszerűek, jóval 
nagyobbak, ráncosabbak és hosszúkásabbak, mint az ostorménfáé.
A teltvirágú gyöngyvessző (Spirea prunifolia) fehér virágaival hívja fel 
magára a figyelmet. Kár, hogy kevesen fedezik fel a sűrű növényzetben, 

kedvencem a kele
ti luc (Picea orientalis), Törökor
szágban és a Kaukázusban er
dőalkotó faj. Szélesen kúpos, 
sűrűn ágas koronája elérheti a 
40 m-es magasságot. A Pintér
kerti példány kb. 20 m magas. 
Az összes luc közül a keleti luc 
levelei a legrövidebbek, mind
össze 6-10 mm hosszúak, tö
mötten állnak. Mivel a levelek 
tompán kihegyezettek vagy lekerekítettek, ezért nem szúrnak. A fa virág
záskor a legszebb, úgy április végén. Ugyanis a porzós tobozok bíborpi
rosak és a sötétzöld, fényes tűlevelű fán, főleg napfényben pompás lát
ványt nyújtanak. A tobozok aprók és hengeresek.
Az amerikai ecetfa (Rhus typhina „Laciniata") ősszel a legszebb, mert 
narancssárgára, majd élénkvörösre színeződnek a levelei. Gyorsan ter
jeszkedik gyökérsarjaival. A hajtások és a levelek is mirigyszőrösek, így 
az ágai barkás agancshoz hasonlítanak. A gyerekek előszeretettel simo
gatják a növényt, de vigyázat, az érzékenyeknek bőrkiütést okozhat. Az 
ecetfa elnevezés onnan származik, hogy a csersavtartalmú, buzogány
szerű, sötétvörös terméseit régen ecet készítésére használták.
Szintén ősszel feltűnőek a kertben nagy számban előforduló madárbirs 
(Cotoneaster sp.) bokrok, mert ilyenkor tele vannak terméssel. Az ágak 
roskadoznak a bordó almácskák súlya alatt.
Anyák napjára nyílik ki általában a gyöngyvirág (Convallaria majalis). 
Finom, de erős illatával hívja fel magára a figyelmünket, valamint töme
ges elterjedésével. A gyöngyvirágos-tölgyes jellemző faja, azonban a 
legtöbb virágoskertben is megtalálható. A fehér, bókoló virágaiból szép 
piros bogyó fejlődik. A levele és a gyöktörzse drog, hatása a gyűszűvirá
géhoz hasonló, mérgező.
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Folytatva utunkat egy érdekes nevű fa, a szavára hamisciprus 
(Chamaecyparis pisifera „Filifera") következik, mely vékony, hosszú és 
bókoló hajtásairól ismerhető fel. Egyébként magas fa, de itt a kertben 
lassan nő. Japán maradvány bennszülött faja. Mára szinte csak a szent 
helyeken, a buddhista és sintoista templomok körül maradt fenn. Elérjük 
a rózsaszín szegélyű bükköt (Fagus sylvatica „Roseomarginata"), melynek 
neve onnan származik, hogy minden levél széle -főleg tavasszal - rózsa
szín. Ezt a világos szegélyt lombhullásig megtartják a levelek. így ez a 
termetes fa a kert egyik érdekessége. Az erdei sikló (Elaphe longissima) 
szintén kedveli ezt a fát. Egy alkalommal a fáról közvetlenül a lábunk elé 
pottyant, nem csoda, hiszen ez a hüllő jól kúszik a fára is. Madarászkí
gyónak is nevezik, mivel a madarakat és azok fészekalját is megeszi. A fa 
alatti árnyékos területre került betelepítésre a Zselicből a kakasmandikó 
(Erythronium dens-canis),a berki szellőrózsa (Anemone nemorosa) és a 
kapotnyak (Asarum europaeum).
A kora tavaszi aspektushoz tartozó védett növény a kakasmandikó 
(Erythronium dens-canis) levelei barna foltosak, így teljesen beleolvad a 
környezetébe. A lilás virágaiban a lepellevelek a napsugár hatására fel- 
hajlanak - kakastaréjhoz hasonlítanak. Az elnyílás után a levelekből a 
tápanyagok a hagymába visszahúzódnak, ekkor egyszínűvé válik a levél, 
majd el is tűnik. Termésérlelésre ritkán kerül sor. A kapotnyak (Asarum 
europaeum) fényes vese alakú levelei a mecseki erdőkben, főleg a bük
kösökben gyakran láthatók. A virágok bíborbarna színűek, eltakarják 
a levelek. A virág lehajlik a földre, ugyanis a csigák porozzák be. Csak 
akkor láthatjuk a virágait, ha óvatosan félrehajtjuk a leveleket. A termése 
a földbe fúródik. A berki szellőrózsa (Anemone nemorosa) fehér virágai 
mindig a levelek felett nyílnak, ez a szellőrózsák ismertetőjele. A zselici 
erdőkben tömeges megjelenésű ez a növény. Gyakorlatlan természetjá
rók, természetkedvelők összetéveszthetik a galambvirággal. Ugyancsak 
a fa alatt egy nagyobb foltban található a télizöld meténg (Vinca minor). A 
hajtásai indaszerűen kúsznak és legyökereznek. Ezt az örökzöld növényt 
gyermekkoromban vadibolyának hívtuk Somogy megyében, valószínű
leg a kék színe miatt.
A látogatók közül kevesen látják a kert egyik legszebb részét, az épület 
mögötti növényegyüttest. Itt található a kígyózó luc (Picea abies „Virgata"), 
mögötte a naspolya (Mespilus germanica), az ezüstfenyő (Picea pungens). Ide 
illik a szobor, melynek címe „Háló alatt madarak", Boris Dunimagloski 
alkotása. Ha innen felnézünk a rózsaszín szegélyű bükkre (Fagus sylvatica 
„Roseomarginata"), csodálatos látványban lehet részünk, mivel a napsü
tésben látszik egyenként minden levél szélén a rózsaszín szegély.

60



Ötvös Károlyné: A Pintér-kert

A medencénél található két csodálatos feketefenyő (Pinus nigra), melyek 
őrt állnak a vízköpő felett. A szobor még az eredeti kertből szárma
zik. A medencében fehér tündérrózsa (Nymphaea alba), sárga nőszirom 
(Iris pseudacorus) díszük. Kora tavasszal párzó barna varangyokat (Bufo 
bufo) és békapetéket, majd ebihalakat láthatunk. Később megjelennek 
a vízisiklók (Natrix natrix). Tavaly öt kis sikló a kertben kelt ki, hamar 
elfogyasztották az ebihalakat. A medence állandó része a „békalétra" 
ami a védett kétéltűek közlekedését segíti. Néha a szerencsés látogató 
sárgahasú unkát (Bombina variegata) láthat a tündérrózsalevélen. Ennek 
a fajnak 10.000 Ft az eszmei értéke.
A medencével szemben a védett májvirág (Hepatica nobilis) levelei egész 
tenyészidőszakban felfedezhetők. Kora tavasszal kék virágai feltűnőek, 
később a háromkaréjú zöld, vagy idősebb korban barna levelei láthatók. 
Mellette a betelepített görögfolyondár (Periploca graeca) található. A növény 
virágai és egymásba kapcsolódó, tekercsszerű termései érdekesek.
A medencétől visszafele a kijárat felé haladva japán babérsom (Aucuba 
japonica) foltos levelei hívják fel magukra a figyelmet. Mélybordó virág
zatából nálunk a kertben termést még nem érlelt. A szárnyas oroszlánnál 
jobbra kanyarodva a füge (Ficus carica) termésekkel teli ágai tűnnek sze
münkbe. Ez a Bibliában már említett kultúrnövény városunkban is kedvelt 
dísznövény, termése finom csemege. Gyümölcse édes, aszalható, de dzsem 
és bor is készíthető belőle. A szárított füge sok mediterrán országban a leg
fontosabb raktározható gyümölcs. Mivel melegigényes faj, ezért nem min
den évben érleli be termését. Ha télen megfázik, tőből újra sarjad.

Végigsétálva a járdán a Pintér-villához ér
kezünk. Az épület már a kert kialakítása 
előtt itt állt. Az erkélyen található ajtó fö
lötti márványtábla hirdeti, hogy I. Ferenc 
József császár 1891. június 21-én innen in
tegetett a pécsieknek és nézett ki a kies 
Tettyére. Az épület előtt két zászló - a ma
gyar és a természetvédelem zászlaja - hir
deti, hogy jelenleg a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság központja található ben
ne. Amikor irodaépületté alakították át a 
villát, akkor találta meg Bankovics Attila 
az erkélytető alatt a csonkafülű denevére
ket (Myotis emarginatus). A fülkagylója há- 
tulsó szegélyén lévő bemetszés miatt kap
ta a nevét ez a közepes, kis termetű, főleg
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szeretettel várunk.

hegyvidéki, fokozottan vé
dett faj, melynek eszmei érté
ke 100.000 Ft.
Sétánkat ezzel zárjuk. Bízom 
benne, hogy további érdekes
ségek, szépségek után kutatva 
az évkönyv olvasói hamaro
san felkeresik a Pintér-kertet. 
Tavasztól őszig hétvégeken 
ugyanis a kert arborétumként 
üzemel, az Oktatási Közpon

ton keresztül egész évben munkaidő alatt vezetéssel látogatható. Minden 
érdeklődőt, gyerekeket és felnőtteket, kisebb és nagyobb csoportokban

További leírások egyes említett fajokról

(a teljesség igénye nélkül):
Bibircses kecskerágó (Euonymus verrucosus). Kelet-európai-pontusi flóra
elem. A Mecsek egész területén gyakori. Lassú növekedésű cserje. Ked
vező körülmények között 3 m magasságot és 5 cm körüli törzsátmérőt ér 
el 15-20 éves korára. Hajtásai nyúlánkak, hengeresek és zöldek, melyen 
barnásfekete paraszemölcsök vannak. Négy kerek szirmú zöldesbarna 
virágából színes termés fejlődik. Kellemetlen szaga miatt a virágokat a 
legyek porozzák be. Terméseit szívesen teszik vázába télre szobadísznek. 
A kárminpiros toktermés felnyílása után kilógnak a fényesfekete mag
vak, melyek mérgezők. A sok olajat és fehérjét tartalmazó magja jelentős 
őszi madártáplálék, zömmel a vonuló madarak gyorsan széthordják és 
így terjesztik is. Vékony hajtásait az őzek és a nyulak szeretik. A növény 
vitalitása nagy, parazitája kevés van.

Birs (Cydonia oblonga). Régi mediterrán kultúrnövény. Cserje vagy kis 
fa. Levelei kerekdedek, ép szélűek, fonákukon molyhosak. Virágai 
többnyire rózsaszínűek. Sárga, illatos és fanyar gyümölcséért termesz
tik. A termése alma vagy körte alakú, ez alapján nevezik birsalmának 
vagy birskörtének. Hazája Irán és Nyugat-Turkesztán. A fásodó húsú, de 
fűszeresen illatos birsalma nyersen szinte élvezhetetlen. A görögök és a 
rómaiak mézzel gyümölcsízt főztek és birsalmabort is készítettek belőle. 
A „Vénusz almája", a szerelem és a termékenység szimbóluma eredetileg 
egy birsalma volt.
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Borostyán (Hedera helix). Atlanti-mediterrán flóraelem, Dél-, Közép- és 
Nyugat-Európában honos. Hazánkban a Dunántúlon és a középhegysé
gekben gyakori. Természetes elterjedési területén kívül is sokfelé ültetik, 
gyakran kivadul. Örökzöld lián. Hosszú életű, több száz évig élő, lassan 
növő cserje, generatív szakaszát csak időskorban, felkapaszkodva éri 
el. Vegetatív hajtásaival a talajon kúszik, vagy kapaszkodógyökereivel 
fákra, sziklákra fut fel. A vastagabb törzset sűrű léggyökerek borítják. 
Levelei bőrneműek, a meddő hajtásokon tenyeresen karéjosak, a leme
ze felül sötétzöld, fényes, fonáka sárgászöld, levélerezete fehér. A fel
kapaszkodó hajtások, vagyis termőhajtások levelei tojásdadok. Virágai 
gömbös ernyőben szeptember végén - október elején nyílnak. Mivel a 
virágai illatosak, sok rovar keresi fel ilyenkor a növényeket. Borsó nagy
ságú álbogyó termése áprilisban érik be, fekete, gyantás húsú és élvez
hetetlen. Ha a madarak nem fogyasztják el, úgy nyár elején a bogyók 
lehullanak. A borostyán múltja szorosan kapcsolódik az emberiség tör
ténelméhez. Az ókorban ornamentális díszítésben használták. A görö
gök a kis Dionüszoszt borostyánkoszorúval ábrázolták, mert csodával 
határos módon sűrű borostyán mentette meg a lángoktól, ezért is kapta 
a Kisszosztephanosz, azaz borostyánnal koszorúzott díszítőjelzőt. A 
borostyán fájából és leveléből gyógyszert készítenek a fulladásos köhö
gés csillapítására.

Cserszömörce (Cotinus coggygria), parókafa. Lombhullató, agresszíven 
terjedő cserje. Meleg- és fényigényes, hosszú életű, Közép-Európában 
szubmediterrán jellegű faj. Főleg a déli kitettségű hegyoldalakon nő. 
Csonthéjas termése augusztusban érik és szeptemberben hullik le, a szél 
terjeszti. Fája élénksárga, intarziák készítésére használják. Parókaszerű 
terméságazata és kárminpiros őszi színpompája miatt dísznövényként 
sokfelé termesztik. Levelei magas csersavtartalma miatt bőrök cserzé
sére és kozmetikai célokra is felhasználható. Régebben gyapjú- és bőr
festésre használták. Ma, mint gyógynövényt, vérnyomáscsökkentésre 
használják.

Csíkos kecskerágó (Euonymus europeus). Euroszibériai flóraelem, hazánk
ban mindenütt elterjedt cserje, jelentős az ökológiai szerepe. Nagy 
sarjadzóképességű, lombhullató növény. A hosszú hajtások négyélűek, 
barnán paralécesek. Négy tagú virágai zöldesfehérek, álernyőben május
ban nyílnak, kellemetlen szagúak és allergének. A termés négyrekeszű 
(papsapkaszerű) tok, világos kárminpiros, a négy magot a narancssárga 
magköpeny teljesen beburkolja. A magja alkaloidtartalma miatt mérge
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ző, a madarak ennek ellenére kedvelik. A rigók és a vörösbegy fontos 
őszi tápláléka. Fáját, mely meglehetősen kemény fogvájó, cipészszeg, 
szipkák, pipaszárak készítésére használták.

Ezüstfenyő (Picea pungens). Hazája a Sziklás-hegység déli részén, Kolo- 
rádó államban van, ahol „vízilucnak" nevezik, mivel vízfolyások köze
lében nő. Tűi vastagok, merevek, szúrósak (pungens = szúrós), fehér 
légzőnyílássorral. A légszennyeződésre kevésbé érzékeny, dekoratív 
célra a leggyakrabban ültetett lucfenyő.

Ezüsthárs (Tilia tomentosa). Nyugat-pontusi, balkáni flóraelem. Elterjedé
sének északi határa Nagykanizsa, a Balaton déli partja, a Tolnai-hegyhát 
vonalán van. Nálunk a Mecsekben gyakori a mintegy 35 m magasságú 
fa. Kérge sokáig sima, fiatalon ezüstszürke. Levelei mélyzöldek, fonákuk 
ezüstszürkén csillagszőrös. Bódító illatú sárga virágai álernyőkben, 
későn, július elején nyílnak. Levelei ősszel aranysárgára színeződnek. 
Fás, vastag falú, gömbölyű toktermése szeptemberben érik és már ősszel 
lehullik. Meleg és fényigényes faj. Magyar hársnak is hívják, mert itt a 
Dél-Dunántúlon több hibridje és változata keletkezett. Majdnem kétszáz 
éve kedvelt park- és utcai fa. A városok száraz, poros levegőjét kitűnően 
bírja. Virága drogkészítésre alkalmatlan, mert allergiát kiváltó hatású.

Feketefenyő (Pínus nigra). A mediterrán térség hegyvidékeinek örök
zöld, tűlevelű fája. A meleget, a szárazságot jobban tűri a többi fenyőnél, 
ezért a sovány, meszes homoktalajok fásítására is alkalmas. Hazánkban a 
Duna-Tisza közi területen, a homokon nagy tömegben ültetett faj. Nagy 
termetű, 30 m magasságú, egyenes törzsű, sötétszürke kérgű fa. Tűle
velei 8-10 cm hosszúságúak, kettesével állnak, szúrósak. Szél porozta 
egylaki növény. Tobozai kúpos tojásdadok, melyek októberben érnek, de 
csak a következő tavaszon hullik le. Fája puha, könnyű, erősen gyantás, 
göcsös.

Hegyi juhar vagy fürtös juhar (Acer pseudoplatanus) Közép-európai flóra
elem. Hegyvidéki faj, fontos erdei fa a hegyvidéki bükkösökben, egészen 
az erdőhatárig megtalálható, valamint a nedvesebb gyertyános-tölgye
sekben. Nagy termetű, hosszú életű, mérsékelten árnyéktűrő növény. A 
lombfakadással egy időben virágzik. A kb. 10 cm hosszú összetett für
tökben az apró, sárgászöld illatos virágait elsősorban a rovarok porozzák 
be, de a szélbeporzás is jelentős. A levelek nagyok, ötkaréjúak, tompán 
fűrészes szélűek. Sokféle rovarnak és néhány emlősállatnak nyújt táplá
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lékot. A termését az erdei rágcsálók, míg a fiatal, 150 cm-es növényeket 
a gímszarvasok rágják le. Jól megmunkálható fájából bútorokat készíte
nek. Szép termete, tömött koronája miatt kiváló parkfa.

Hólyagfa (Staphylea pinnata). Nálunk gyakori erdei cserje, meleg
igényes, így a déli kitettségei helyeken fordul elő. Gyakran található 
karsztbokorerdőkben és melegkedvelő tölgyesekben is. Gyorsan nő 
és hamar termőre fordul. Május második felében virágzik. A virágok 
lecsüngő bókoló fürtökben nyílnak. A halvány sárgásfehér virágok 
finom illatukkal csalogatják a rovarokat. Termése dió nagyságú, felfújt, 
hártyásfalú tok, mely a csúcsán éréskor felnyílik. A rekeszenként egy- 
egy mogyoró nagyságú, fényes, sárgásbarna mag augusztustól hullik ki. 
A számunkra mérgező, olajtartalmú magja az apró rágcsálók tápláléka. 
A termését még a szél is terjeszti. Fiatal virágzatát a kaukázusi népek 
savanyítva fogyasztják.

Jerikói lonc (Lonicera caprifolium). Keleti eredetű, szubmediterrán faj. 
Nálunk a Dunántúlon reliktum növény, máshol kerti „szökevény". 
Melegkedvelő kúszócserje, így a Mecsekben sokfelé előfordul, a Pintér
kertben is honos. Védett növény. Rövid életű, gyorsan növő, akár 10 m- 
re is felfutó, csavarodó szárú cserje. Kedvelt díszcserje, hosszú csövű, 
illatos virágaira az éjszakai lepkék járnak. Május-júniusban virágzik. A 
legfelső levélpár közepén fényes, korallpiros, borsónyi álbogyó termései 
augusztusban megérnek. Éjszaka nyíló, erős illatú virágai miatt a néme
tek éji árnynak vagy éji lánynak hívják.

Kaukázusi jegenyefenyő (Abies nordmanniana). Hazája a Nyugat-Kau- 
kázus. Nálunk a parkokban nagyon gyakran ültetik, mivel szép alakú, 
sötétzöld lombú fa, fiatal korában pedig gyorsan nő és a légszennyezésre 
sem érzékeny. A tűlevelei 2-3 cm hosszúak, csúcsuknál kiszélesednek és 
nagyon sűrűn állnak. A fonákukon két sorban viaszfehér légzőnyílások 
vannak. A leveleket ha szétdörzsöljük, gyümölcsillatot árasztanak.

Kék duglászfenyő (Pseudotsuga menziesii „Glauca"). Észak-Amerikában 
a Csendes-óceán mentén 3000 km-es hosszúságban él vadon, ez a dug- 
lászfenyőnek a sziklás-hegységi alfaja. Hazánkban viszonylag kevés van 
belőle, a Zempléni-hegységben és Délnyugat-Dunántúlon vannak kisebb 
telepített állományai. Neve a XIX. században élt skót növénygyűjtőnek, 
David Douglasnak állít emléket. Tűlevelei megdörzsölve citromillatú- 
ak. Lecsüngő tobozai 4-7 cm hosszúak, a tobozpikkelyek közül hosszan
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kinyúlnak a háromcsúcsú fellevelek. A kert egyik legmagasabb és legszebb 
növénye. Kitűnő minőségű fájából Amerikában hajókat készítenek.

Közönséges fagyai (Ligustrum vulgare). Európai faj, atlanti-mediterrán 
jelleggel. Hazánkban a dunántúli dombvidéken és a középhegységek
ben az egyik legnagyobb tömegben előforduló cserjénk. Rövid életű, 
gyorsan növő, sűrű, bokros cserje. Déli eredete miatt melegkedvelő, így 
a déli kitettségű területeket és a könnyen felmelegedő meszes talajokat 
részesíti előnyben. A szárazságot jól tűri. Levelei egy része télen is a 
növényen marad. Lombfakadás után júniusban virágzik, tölcsér alakú, 
fehér, bódítóan erős illatú virágai kúpos bugában nyílnak. Termése borsó 
nagyságú, gömbölyű, éretten fényesfekete bogyó, mely szeptemberben 
érik meg. Nem ehető ligusztrin nevű hatóanyaga miatt, melyet a kéreg, a 
levél és a termés is tartalmaz. A madarak azonban szívesen fogyasztják, 
így a magjait is terjesztik. Vesszeje kötözésre alkalmas, és mivel a nye
sést jól tűri, élősövénynek nevelik. Textíliák festésére használták, kékre 
színez a termése. Gyógynövény, mert virágának olajos forrázata szél- és 
napcserzette bőr kezelésére jó.

Közönséges orgona (Syringa vulgaris). A kertekben, parkokban az egyik 
leggyakoribb díszcserje. Kelet-balkáni flóraelem, a Balkán-félsziget nagy 
részén, Dél-Erdélyben és Dobrudzsában honos. A növénynek nagy a 
fényigénye és szárazságtűrő. Szép, illatos virágai miatt már a XV. szá
zadban elterjedt Közép-Európában. Mivel április végén, május elején 
virágzik, így az édesanyákat köszöntjük ezzel a lila vagy fehér virággal.

Nagylevelű madárbirs (Cotoneaster tomentosus). Dél-Európára jellemző, 
de szórványosan Közép-Európában is megtalálható. Nyílt, alacsony, 
mészsziklai cserjések védett, ritka növénye. A kertbe úgy telepítették. 
A levél elliptikus, 3-7 cm hosszú. Színén eleinte fehér szőrzetű, később 
lekopaszodó, fonáka pedig molyhos. Almácska termése kicsit szöglete
sen gömbölyded, téglavörös, éretten is molyhos felületű. Szeptember
októberben érik, a sárga húsa lisztes, benne 3-5 kőmaggal. így molyhos 
kőnaspolyának is nevezik.

Naspolya (Mespilus germanica). Délkelet-Európától Perzsiáig és a Kaukázusban 
honos. Cserje vagy rövid törzsű terebélyes fa. Melegkedvelő, de télálló, széles tű
rőképességű gyümölcstermő fa, amelynek nagy termésű fajtáit termesztik. Ter
mése barna almatermés felálló csészemaradványokkal, csak akkor élvezhető, ha 
a dér megcsípte. Sárga, sárgásbarna őszi lombszíneződése feltűnően szép.
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Olasz tölgy (Quercus virgiliana). Mediterrán flóraelem, areája nagy rész
ben fedi a molyhos tölgy elterjedési területét, attól termőhelyben különül 
el. Lassan növő, akár 200 évig élő, közepes termetű fa. Lombfakadással 
egy időben, május elején virágzik. Egylaki növény. Levelei nagyok, szé
les elliptikusak, felül fénylőzöldek, a fonákukon szürkén molyhosak. 
Ősszel barnássárgára színeződik. Termése, az okkersárga makk, októ
berben érik meg és hullik le. A makk 1/3-át borítja a molyhos kupacs.

Oregoni hamisciprus (Chamaecyparis lawsoniana). Hazája Dél-Oregon 
és Kalifornia északi része. Viszonylag kis területen, kb. 50 km-es parti 
zónában, csapadékos, páradús klímában nő. Nagy termetű fa, kúpos 
koronával. Nálunk télálló, fiatalon árnyékigényes. Örökzöld. Tobozai 
aprók, éretten barnák. Hazánkban egyike a leggyakoribb nyitva termő 
parkfának.

Ostorménfa vagy ostorménbangita (Viburnum lantana) Mediterrán- 
szubmediterrán jellegű faj. Középhegységekben, a Mecseken és a dunán
túli dombvidéken gyakori cserje. A laza koronaszintű, melegkedvelő 
tölgyesek talajvédelmében van szerepe, viszonylag magas termetével, 5 
méteres magasságot ér el, a cserjeszint struktúráját kedvezően befolyásol
ja. A melegkedvelő tölgyesek jellemző cserjefaja, rendszerint a fagyallal, 
a húsos sommal és a bibircses kecskerágóval alkot gazdag cserjeszintet. 
A szárazságot jól tűri, így a parkerdők jellemző faja. A levéllemez vas
tag, a bemélyedő levélerek miatt ráncos felületűek a levelei. Fiatalkorban 
gyors növekedésű, sok sarjat hozó cserje. A hosszú, hajlékony tősarjai 
ostornyelek, sétabotok készítésére alkalmasak. Nagy, sötétzöld levelei
vel és éréskor pirosból ibolyásfeketére színeződő terméseivel kellemes 
látványt nyújt. A termését a madarak fogyasztják.

Páfrányfenyő (Ginkgo biloba). 1690-ben E. Kempfer holland orvos Japán
ban fedezte fel. Vadon csak Kelet-Kínában nagyon kis területen fordul 
elő. A botanikusok élő kövületnek tartják, mert egy 200 millió évvel 
ezelőtt is élt nemzetség utolsó képviselője. Európába 1754-ben hozták be. 
Kúpos koronájú, nagy termetű, kétlaki, lombhullató fa. Legyező alakú, 
bemetszett levelei villás erezetűek, a páfrányokra emlékeztetőén. Innen 
származik a növény páfrányfenyő elnevezése. A fa anatómiai felépítése 
megegyezik a fenyőkével. A porzós virágok barkaszerűek, egy tengelyen 
lazán elhelyezkedő, rövid nyelű porzókból állnak. A termős példányok 
ehető magját húsos, kellemetlen szagú magköpeny védi. Közép-Euró- 
pában télálló parkfa. Kínában és Japánban buddhista kolostorok köré 
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ültetik. A kínai orvoslásban a tüdő betegségeit gyógyítják a leveleivel és 
a magjaival. Az elsárgult őszi levelek kivonata erősíti az érfalakat, javítja 
az agyműködést és a sejtek energia-háztartását.

Pukkanó dudafürt (Colutea arborescens). Szubmediterrán flóraelem. 
Melegkedvelő cserjefaj, főleg a déli kitettségű száraz sziklalejtőkön, 
molyhostölgyesekben, főleg erdőszéleken és bokorerdőkben telepszik 
meg. Levelei összetettek, 9-13 levélkéből állnak. Pillangós virágai élénk 
aranysárgák, vörösbarnán futtatott vitorlával. Halványzöld vagy piros 
felfújt hüvelytermése nyomásra pukkanva reped fel, innen kapta a nevét. 
Apró, fekete magvai vese alakúak. A XVI. századtól díszcserjeként ker
tekbe, parkokba ültetik.

Sóskaborbolya (Berberis vulgaris). Kontinentális jellegű európai flóraelem. 
Hazánk sík- és dombvidékein, középhegységi tájain a déli oldalon for
dul elő. A melegkedvelő tölgyesek cserjéje. Általában 2 m-t elérő, sűrűn 
ágas, vesszősen kihajló, tövises hajtású cserje. Levelei a rövid hajtáso
kon halmozottan helyezkednek el, szélük szálkásan fűrészes. Májusban 
virágzik. A sárga virágai 4-7 cm hosszú, lecsüngő fürtökben nyílnak. A 
virágoknak átható, erős szaguk van. A harang alakú virágokban a hat 
belső szirom tövén mézfejtők találhatók, mellettük a porzók töve érintés
re érzékeny. így a nektárt kereső rovar, ha hozzá ér, a hátára kenődik a 
virágpor. Skarlátvörös bogyóiban két mag van, ősszel érik. Húsa alma- és 
citromsavat tartalmaz, szörpök és befőttek ízesítésére alkalmas. Gyógy
növény. Egyiptomban egykor lázcsillapítónak használták. A bogyók 
nyersen erősítik, tisztítják a fogakat. Hatóanyagaik enyhén hashajtó és 
nyugtató hatásúak. A bogyók télen is fennmaradnak a cserjén.

Szivarfa (Catalpa bignonioides). Hazája az USA déli államaiban van. 
Nálunk kedvelt díszfa. A feltűnő virágai és a szivar alakú toktermései, 
melyek a következő évig a fán maradnak, is díszítenek. Vegetációs ideje 
rövid, legkésőbb hajt ki és már az első őszi dér hatására ledobja leveleit. 
Zöldövezetek, parkok, sétányok fásításánál ültetik.

Veresgyűrű som (Cornus sanguínea). Európai flóraelem, Dél-Angliától a 
Don völgyéig tart az elterjedési területe. Skandináviában a 60. szélességi 
foknál éri el elterjedésének északi határát. Hazánk egész területén gya
kori cserje. Levelei főeresek 3-5 pár kiemelkedő, íves oldalérrel. A virágai 
a tavaszi hajtások csúcsán sokvirágú sátorozó bogernyőben május köze
pétől nyílnak. A virágok illatosak, fehérek, a szirmok kiterülnek. Kékes
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fekete csonthéjas termése gömbölyű, szeptemberben érik, de sokáig a 
cserjén marad. A termést összehúzó hatása miatt hasmenés elleni gyógy
szernek dolgozzák fel. Fiatal hajtásai a nagyvadak fontos téli táplálékát 
képezik. Társulásképessége kiváló, ezért a legkülönbözőbb erdőtársulá
sokban előfordul. Fája kemény, rugalmas, szerszámnyelek készítésére 
alkalmas. Rőzséjét sövényfonásra, partvédő létesítmények kialakítására 
használják. Évezredeken keresztül az ún. paticsfalas házépítés legfonto
sabb kelléke volt. Jó fűtőértékű faanyagát a sütőipar hasznosítja. A nye
sést jól bírja ez a cserje, így élősövényt lehet kialakítani belőle.

Barátcinege (Parus palustris). Odúlakó faj. A kertben kihelyezett eternit
odúban többször is költött. Az előző fajokhoz hasonlóan a lombkoro- 
naszintben keresi táplálékát, a rovarokat. Ősszel magvakat és bogyós 
terméseket is fogyaszt. Állandó illetve kóborló, védett faj. A másik két 
fajjal vegyes csapatokat alkotnak.

Csuszka (Sitta europaea). Jellegzetes szürke hátú, csapott farkú, a fatörzsön 
fejjel lefelé közlekedő énekesmadár. Korán, már február-márciusban 
kiválasztja az odúját. Fészkét körömnyi nagyságú kéregdarabokból építi. 
Kedveli a barkócafa pikkelyesen leváló, vékony kérgét. Az odú bejáratát 
sárral körbetapasztva leszűkíti. A faágakon keresgél, kopogtat. A párok 
télre sem válnak szét. Állandó és védett madár.

Erdei sikló (Elaphe longissima). Nagy, akár 180 cm hosszú is lehet, karcsú, 
hajlékony kígyó. Színe a zsemleszíntől a sötétbarnáig, a szürkétől a feketéig 
változik, de a hasa világosabb. Téli szállását április végén hagyja el. Nappal 
és szürkületkor aktív. Melegkedvelő, így a sütkérezés teszi ki napjai jó részét. 
Ezért találkozhatunk vele az erdei földutakon, láthatjuk faágakon, bokrokon 
napfürdőzni. Táplálékát rágcsálók, madarak és gyíkok képezik. Lassan 
lopja be áldozatát, ha eléggé megközelítette, akkor nyakát visszagörbíti 
és gyorsan támad. Áldozatát megharapja, köré tekeredik, majd megfojtja. 
Nincs méregfoga! Fejével előre nyeli le zsákmányát. Tojással, mely a 
lepkebábhoz hasonlít, szaporodik. Ősszel legkésőbb október végéig elbújik 
természetes föld alatti üregekbe, ahol téli almot alszik. A kis siklókat akár 
a rigók is megfogják, a kifejlett állatokat a vaddisznók, nyestek, nyusztok, 
ragadozó madarak eszik meg. Igazi ellensége azonban az ember, sokan 
agyonütik, vagy befogják otthoni tartásra. Védett, az eszmei értéke 10.000 Ft. 
A rómaiak Aesculapiusnak - a gyógyítás istenének földi megtestesülését 
látták benne. A gyógyszerészet jelképévé vált a kehely köré csavarodó 
sikló, a bot köré tekeredő kígyó, pedig ma is az orvoslás szimbóluma.

69



Ötvös Károlyné: A Pintér-kert

Fekete rigó (Turdus merula). A kert minden látogatója találkozik ezzel a 
védett énekesmadárral. A tojók és a fiatalok barnás színűek, sötét a cső
rük, az öreg hímeknek viszont narancssárga. A hímek februárban elfog
lalják a költőhelyet. A territóriumuk határát hangos, dallamos énekkel 
jelzik és védelmezik. A fészket a tojó építi vékony gallyakból, fűszálak
ból, végül sárral összetapasztja. A fiókák korán elhagyják a fészket, de a 
szülők még általában két hétig etetik őket. A fiókák ilyenkor még repül
ni nem tudnak. Veszély esetén megállnak, mozdulatlanná merevednek. 
Sajnos a macskákkal szemben éppen ezért védtelenek. Főleg rovarok
kal táplálkoznak, de ősszel magvakat, terméseket fogyasztanak. Télen a 
madáretetők vendégei az itthon maradt példányok. Az erdei fekete rigók 
még ma is a Földközi-tenger vidékére vonulnak.

Fenyvescinege (Parus ater). A széncinegénél kisebb, nincs a hasán fekete 
csík. Fenyvesekhez kötődő faj, de a kertben egész évben megpillanthat
juk. Félénk, ennek ellenére bejár az etetőkre is. Védett faj.

Kék cinege (Parus caeruleus). Nevét kék sapkájáról és kékes szárnyáról 
kaphatta. Kis termetű, élénk énekesmadár. Mindenütt elterjedt Magyar
országon. Odúban fészkel. A fészekhez az építőanyagot a pár közösen 
hordja össze, de a tojó építi meg. 6-14 tojást rak. Táplálékát, levéltetve- 
ket, bogarakat, vékonyabb ágakon, gallyakon keresi. Állandó, kóborló és 
védett madarunk.

Őszapó (Aegithalos caudatus). Hosszú farkáról, fehér csíkos fejéről és jel
legzetes finom hangjáról lehet felismerni. Művészi fészkét, mely ovális, 
zacskószerű és zárt, már márciusban kezdi építeni. Gyakran megrongá
lódik, mert a fészek fala egészen vékony. Madártollakkal kibéleli, ettől 
kezdve már szilárd a fészek. A bejáratot általában fácántollal zárja el. 
Rovarevő. Ősszel és télen csapatosan kóborol, állandó madarunk. Tavaly 
télen egy nyolcfős csapat a madáretetőnkre is bejárt, diót és napraforgót 
evett, sőt a faggyúból is csipegettek.

Szajkó (Garrulus glandarius). Sokan mátyásmadárnak ismerik. Gyakran 
látjuk, amint csőrében diót, mogyorót, makkot szállít. Nagy termetű éne
kesmadár, ezt hangos rikácsolásakor nehéz elhinni. Egyébként kiváló 
hangutánzó. Nyáron rovarokkal, csigákkal, madárfiókákkal és tojások
kal, mezei pockokkal táplálkozik. Télen inkább magvakat, terméseket 
fogyaszt, bejár az etetőkre is. Állandó, illetve kóborló faj.
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Széncinege (Parus major). A Pintér-kertben egész évben látható kedves 
énekesmadár. Hazánkban mindenfelé költ, ahol természetes vagy mes
terséges fészekodút talál. A fészket fűszál alapra sok mohából a tojó 
egyedül építi, belül szőrrel, egyéb puha anyaggal béleli. Rovarokkal, 
pókokkal táplálkozik, a fiókákat elsősorban hernyókkal eteti. Állandó 
madarunk, ősszel és télen kóborol, védett.

Lektorálta: Bozsits Boldizsár, Nagy Gábor

Irodalomjegyzék
Adorján Rita: Magonc. Mecseki Erdészeti Részvénytársaság, Pécs, 1998
Dr. Bartha Dénes: Magyarország fa- és cserjefajai. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1999 
Benke Zoltán: „ Üldözött őslakosok" Magyarország kígyói. Alexandra Kiadó, Pécs 
Bollinger/Erben/Grau/Heubl: Cserjék. Magyar Könyvklub, Budapest, 1998 (Természetkalauz) 
Bozsits Boldizsár, Böszörményi Krisztina, Herold Szabolcs, Tóth István Zsolt, Vágner 
Géza: A Pintér-kert. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs, 2003
Böszörményi Krisztina, Vágner Géza, Tóth István Zsolt: A Pintér-kert. Duna-Dráva Nem
zeti Park Igazgatóság, Pécs, 1997
Lesley Bremness: Fűszer- és gyógynövények. Panem Kft. és Grafo Kft., Budapest, 1995 (Ha
tározó kézikönyvek)
Michael Castleman: Gyógynövény enciklopédia. Esély Kiadó és Kereskedelmi Kft., Budapest, 1994 
Allen J. Coombes: Fák. Panem Kft. és Grafo Kft., Budapest, 1996 (Határozó kézikönyvek) 
Günter Diesener/Josef Reichholf: Kétéltűek és hüllők. Magyar Könyvklub, Budapest 1997 
Természetkalauz sorozat
Dr. Gencsi László - Dr. Vancsura Rudolf: Dendrológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest 1992 
Haraszthy László szerk.: Magyarország madarai. Mezőgazda Kiadó, Budapest 1998
Bruno P. Kremer: Fák. Magyar Könyvklub, Budapest, 1995 (Természetkalauz)
Thomas Laessoe: Gombák. Panemex Kft. és Grafo Kft., Budapest, 1998 (Határozó kézikönyvek) 
Dr. Lájer Konrád: Vizsgált taxonok és értékelésük. Kézirat Pécs, 2002
László-Bencsik Ábel: Magyarországi gyógynövények képes enciklopédiája. Helikon Kiadó, 1992 
Lehmann Antal: A pécsi Pintér-kert. Pécsi Szemle 2000.1. szám Alexandra Kiadó
Gaud Morei és John Wilkinson: Áfák könyve. Elektra Kiadóház, 1998
Oleg Polunin: Európa fái és bokrai. Gondolat Kiadó, Budapest 1981
Dr. Helgard Reichholf-Riehm: Lepkék. Magyar Könyvklub, Budapest 1996 Természetka
lauz sorozat
Dr. Helgard Reichholf-Riehm: Rovarok és pókszabásúak. Magyar Könyvklub, Budapest, 
1997 Természetkalauz sorozat
Dr. Schmidt Gábor: 88 színes oldal a virágos díszcserjékről. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1985 
Simon Tibor: A magyarországi edényes flóra határozója. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Buda
pest, 2000
Dr. Szabó Lajos szerk.: Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal Dél-dunántúli Fel
ügyelősége
Szatyor Miklós: Európa denevérei. Pannónia Könyvek Pécs, 2000

71



MAGAS-TÁTRA EXPEDÍCIÓ 
2004. JÚNIUS 26.-JÚLIUS 4.

Tóth Klára

„Tanult szakmája", emberi sokszínűsége, nyíltsága, 
jó közösségi munkája minden írásában megnyilvánul.

A
 Tátra a Kárpátok hegy koszorújának legmagasabb hegysége. 
Természetes határként magasodik Lengyelország és Szlovákia 
között. Az egyik legrövidebb magas hegylánc a világon. Szűk, 
sziklás dombtetők borulnak a széles gleccservölgyekre és a meredek 
falakra. Az alacsonyabban fekvő lejtőket sűrű, tűlevelű erdők borítják. 

A magasabban fekvő kopár területek pedig fenséges látványt nyújtanak, 
akárhonnan közelítünk ehhez a síkságból semmihez sem hasonlítóan 
kiemelkedő szürke gránittömbre. Erre a viszonylag kis területre bezsú
folt természeti szépséget csak fokozza a 30 völgy, a majdnem 100 glecs- 
csertó és megszámlálhatatlan felbugyogó forrás. A 600 kilométer hosszú 
turistaút az összes alpesi völgybe és a legtöbb hegycsúcsra elvezet. Min
den szakíró, minden látogató egyetért abban, hogy a természet csodákat 
alkotott e gyönyörű vidéken.
A magyar embernek akkor is illik megismerni e vidéket, ha nem ter
mészetjáró fajta, hiszen nemzeti történelmünknek nem kis jelentőségű 
eseményei történtek e vidéken, nem középszerű alakjai éltek, alkottak 
nagyot itt. Jókai hősei, Mikszáth alakjai, Krúdy Gyula nyomát keres
hetjük, Mátyás, Zápolyai, a Báthoryak és Rákócziak egykori birtokain 
merenghetünk a világ dolgain, akár a XXI. század globalizáció felé hala
dó világának alapállásából szemlélődve.
Aki csak egyszer is járt erre, egyszer is megpihent valamelyik csúcson, 
vagy áttekintett a Szlovák-Paradicsom 
„tetejéről", a Klastorisko vendéglőjének 
kertjéből (a sztrapacskát falatozva vagy 
jófajta szlovák sört kortyolgatva) a Ma- 
gas-Tátra egyedülállóan szép, gyakran 
homályba vesző körvonalaira, az úgy ér
zi, a világ csodálatos szegletébe tévedt, 
visszavágyik e tájra. De az is megfogal
mazódik benne, az a vágy is felébred 
benne, hogy megossza mással is örömét, 
másoknak is megmutassa ezt a látványt.
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Az utak hívogatóak

Talán ilyen indíttatású a Mecsek Egye
sület tagjainak és pártolóinak 2004. jú
nius 26. és július 4. között megszerve
zett „expedíciója" is. A Baronek család 
természetszeretetében, tájfutó múlt
jában, a természet szépségeit kereső 
utazásaiban, nyaralásaiban gyökere
zik e gazdag 9 nap programja. Előző 
évi -a Magas-Tátrában töltött- nyara
lásuk idején született meg a gondo
lat, s a gondolatot a tervező, szervező 
munka követte. 2004 tavaszára össze

állt kicsi (21 fős), de annál ígéretesebb csapatunk a Magas-Tátra felfe
dezésére, az expedícióra, ahogy Baronek Jenő az első pillanattól nevez
te. Ő állította össze a programot, s a „tudnivalókról" megfelelő lélektani 
pillanatokban átadott csinos kis leporellókban tájékoztatott minket. így 
tudtuk meg, hogy pl.: „a természetjáró nem a legrövidebb utat, hanem a 
legszebb utat választja", hogy „úgy járj, ahogy a lábad bírja", meg hogy 
„nehéz túra, magas hegy, karcsú lesz ki odamegy" E biztató jelmondat
ok után a lelki ráhangolódás tehát biztosítva volt. A fizikai felkészülés 
egyéni volt, de időnként sikerült egymást megijesztenünk felkészültségi 
szintünket illetően. A ránk váró megpróbáltatások rémképe persze nem 
ijesztett el senkit, alig vártuk, hogy elindulhassunk. A többnyire fárasztó, 
szellemileg és fizikailag igénybe vevő munkából szinte mindannyian az 
utolsó pillanatban tudtunk elszabadulni, így igazán örömmel, felszaba
dulva, „kötelékben" haladtunk célunk felé június 26-án.
Az első találkozón a dunaújvárosi benzinkútnál üdvözöltük egymást, 
majd a rétsági pihenőt követően (átlépve a határt), tovább haladtunk 
északi irányban. A gondos szervező munka a menet közbeni kapcsolattar
tást is lehetővé tette: Jenő minden autóba egy kis adó-vevős rádiót adott. 
Ennek segítségével tájékoztatott minket a látnivalókról, de az eltévedési 
lehetőségeket is kizárta. Elhaladtunk Zólyom, Besztercebánya mellett, 
majd az első szlovákiai pihenőt a híres síközpontban, Donovalyban tar
tottuk. Itt már megérintett bennünket a hűvös hegyi levegő. A barátko- 
zást egymás süteményeinek kóstolgatása segítette.
Kora délután volt, amikor Tátralomnicon begördültünk a Hotel Urán 
parkolójába, s hamarosan már szobánk erkélyéről csodáltuk a hotel 
mögött magasodó fenséges hegyet.
Később rövid „összetartáson" kaptuk a legújabb tájékoztatót Jenőtől. 
Elfogadtuk a „napirendet", megállapodtunk alapvető dolgokban, s a
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hosszú út után (a másnapi nehézségekre is számítva) visszavonultunk 
szobáinkba.
Az első igazi túranap (2004. június 27.) helyszíne szinte kihagyhatatlan 
a Magas-Tátra látogatói számára. A Lomnici-csúcsra készültünk. Szállá
sunktól gyalog elsétáltunk a lanovka (kabinos felvonó) végállomásáig, 
hogy e csodálatos természeti környezetben megcsodáljuk az emberi agy 
kiváló termékét, a függő vasutat, amely 1722 m-es szintkülönbséget győz 
le a csúcsig. Kilenc tartópillér - melyek közül a legmagasabb 37 méter 
- tartja a kötélpályát.

A Kőpataki-tónál egy kis 
pihenőt tartottunk. A Kő- 
pataki-tó és a Lomnici- 
csúcs közti légvonalbe
li távolság 1655 méter, a 
kötélpálya közlekedési 
hossza 1870 méter. Ezt az 
utolsó szakaszt tartópil
lér nélkül építették meg. 
Nem sértenék személyi
ségi jogokat azzal, hogy 
leírjam, milyen monda
tok hangzottak el a la
novkában - lebegve ég és 
föld között- de aki le tud
ta győzni félelmeit és kö
rülnézett e tájon, az gyö
nyörűségeset látott.

A Kőpataki-tónál kellett átszálnunk a hosszú úton, s ezt az alkalmat 
ragadtuk meg, hogy kedves turistatársunk Somosi László, egyesületünk 
elnöke 2004-es névnapját soha nem felejthetővé tegyük. Itt köszöntöttük 
ide illő ajándékkal, s dalban is megfogalmaztuk jókívánságainkat misze
rint „amennyi fűszál van a tarka mezőben, annyi áldás szálljon a mi 
Lászlónk fejére". A névnapozásnak még volt folytatása, de itt most várt 
minket a következő kabin, amely a csúcsra röpítette társaságunkat.
A csúcson pára volt és hideg, felhők jöttek-mentek, de azért néha kilát
tunk, leláttunk- csodálatos távlatokat mutatott a helyzet.
Visszarepülve a Kőpataki-tóhoz, úgy gondoltuk, belejöttünk a „libegős
be", no meg az ígérkező látvány is csábított bennünket, ezért kétszemé
lyes nyitott sífelvonókkal felrepültünk a nyeregbe, mert onnét megint 
más képét mutatta e táj. A sípályák, hófoltok, szürke gerincek látványát 
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időnként a ránk csodálkozó, sziklákon nyújtózkodó mormoták gazdagí
tották, jelezve, hogy egyáltalán nem alusznak, és hogy az ő birodalmuk
ba tévedtünk.
A hegyről lefelé jövet megfogalmazódott bennünk, hogy jó terepet 
választottunk kikapcsolódásra, mert már ennyi élmény is megfele
lő távolságba helyezte az otthoni gondokat. A Kőpataki-tótól gyalog 
indultunk a Tarajka irányába, a híres tátrai turistaúton, a „Tatranska 
magistralá"-n. Törpefenyők között haladva értük el a Zamkovsky-mene- 
dékházat, még „tátraibb" festői tájon haladtunk a Kis-Tar-Pataki völgy
ben. Gyönyörködtünk az óriás vízesésben, hallgattuk a víz zuhogását, s 
egyet értettünk mindenkivel, aki megörökítésre méltónak találta e lát
ványt. Valóban festői.

Ez a nap úgy lett kerek, hogy - ünnepeltünk invitálására- a László napot 
fehér asztal mellett is megünnepeltük. Több száz kilométerre Magyar
országtól betyárcsárdára leltünk (persze Jenő tájfeltáró túrája nyomán), 
ahol cigányzenekar muzsikája mellett fogyasztottuk a lángoló pálinkát 
és a finom betyárfalatokat. Dalra is fakadtunk, István vezérletével, majd 
szállásunkra indultunk, mert volt mit kipihenni.

Június 28-án Zakopanéba indultunk, abba a lengyel városkába, amelyet 
a Tátra fővárosának is szoktak nevezni. Ez az a város, ahol a jellegze
tes Zakopanei stílusban épült villákban már a XIX. század végén egyre 
több vendég töltötte szabadidejét, ahol a klimatikus szanatóriumokban 
gyógyulni vágyó tüdőbetegek erősödtek, s ahova ma is ellátogat min
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denki, aki a Tátrában nyaral. Ez az a város, amely mögött a Giewont, a 
fekvő óriás katona hever, ez az a hely, ahol működött Tytus Chalubinski, 
a varsói orvos, ahol mesélt Sabala, a lengyelek Háry Jánosa.
A nagy parkolóban hagyva autóinkat, a Kasprowy Wierch csúcsára 
készülődtünk. Lovaskocsival Kuznicébe mentünk, s ott - „életrevaló" 
lengyel alkalmi segítőinkkel jó néhány méter előnyhöz jutva - beálltunk 
a csúcsra menő kabinos függővasútra várakozók sorába. Az idő remek 
volt, s ígéretes órák álltak előttünk.
A megelőzött lengyelek haragjától övezve az előre menekülés útját 
választottuk, s szálltunk a 936 méter szintkülönbséget leküzdő kabinba. 
Lent és fent egyaránt szemet, szívet gyönyörködtető tájat láttunk. Az 1959 
m magasságban lévő csúcsra érkezve sétát tettünk, ahonnét beláthatóak 
voltak a sípályák, a közeli gerincek hívogató turistaösvényei, a hófoltos 
lejtők, csillogó vízfelületű tavak. A megadott időt jól kihasználtuk fényké
pezésre, beszélgetésre, gyönyörködésre, majd lefelé menet is beszálltunk 
a kb. 30 embert szállító kabinba. Biztos talajt érezve a lábunk alatt lesétál
tunk a városba és még együtt megtekintettük a nevezetes fatemplomot. 
Ezután végigsétáltunk a temetőn, amelyben azok nyugszanak, akiket a 
város, a lengyel kultúra időtálló műveikért tisztel. Ismert lengyel költők, 
festők és szobrászok sírja található itt. Maga Sabala, a híres mesemondó 
is itt pihen. Ezután szabad programot szerveztünk, ki-ki vérmérséklete 
szerint. Végigsétáltunk a városka főutcáján, amelyen még felfedezhettük 
a sajátos, Zakopanei stílusban épült öreg házakat, műemlék villákat. De 
eléjük már gyakran odatolakodott a fogyasztásra, vásárlásra biztató, a 
modern kereskedelem fogásaival is élő „zsibvásár". Az árukészletben 
a hagyományos faragott dobozok, sakk-készletek, bőrpapucsok, tarisz
nyák, fokosok mellett megtalálhatók a XXI. sz. ízléstelen portékái is.
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Lelkivilágunk helyrebillentését a már hazafelé vezető úton található 
gyönyörű kis fakápolna megtekintése szolgálta Jaszczurowkában.
„A természetjáráshoz nemcsak láb kell, hanem lélek is"- ez volt annak a 
napnak a jelmondata, amelyen a Szlovák Paradicsom volt a célpontunk. 
Ennek a semmi máshoz nem hasonlítható tájnak a megismerésére persze 
nem elég egy nap. De ízelítőnek, mintavételnek kiváló terepet tervezett 
túravezetőnk: a Hernád-áttörést.

„Nem is olyan félelmetes"

Soha nem felejthető élményt jelent a sziklába erősített „tepsiken", med
vetalpakon" láncokba kapaszkodva érzékelni alattunk a zúgó folyót, 
vagy a több méter magas létrákon mászva leküzdeni a szintkülönbsége
ket- ehhez valóban nemcsak láb kellett, hanem lélek is. Erős lélek, amely 
elhiteti velünk, hogy túl leszünk a nehézségeken és hogy érdemes leküz
deni félelmeinket, bizonytalanságunkat.

A Hernád-áttörésen túljutva, a nagy szint
különbséget leküzdve, létrákkal „tarkított" 
útvonalon jutottunk fel Klastoriskóra, erre 
a gyönyörű -valamikor kolostornak helyt 
adó- fennsíkra . A szűk völgyek után csodá
latosan tárult ki előttünk a táj, s mielőtt át
adtuk volna magunkat a vendéglő által kí
nált helyi sajátosságok (sztrapacska, kiváló 
szlovák sör) élvezetének, örömmel láttuk, 
hogy a Magas-Tátra ködbe vesző, de mégis 
jól látható ormai innét nézve is fenségesek.
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Sajnos a hegyi mentőszolgálat híre
sen kiváló működését is meg kellett 
tapasztalnunk. Rákóczy Erika „fél
relépésének" következményei nem 
múltak el nyomtalanul, biztonságo
sabbnak látszott, ha nem a saját lábán 
jön le a hegyről. (Szerencsére egy-két 
nap szigorú pihenés után, megfelelő 
rögzítő sínnel azért később részt ve
hetett kímélő programokon.)
Programunk változatosságának ékes bizonyítéka az a nap is, amikor tu- 
tajoztunk, lovaskocsikáztunk, kráterfürdőnél jártunk és az ólublói várat 
tekintettük meg.
A dunajeci tutajozással kezdtük a napot. Ez a folyó a 8-900 m magas 
Pieninek szűk, kanyargós völgyében töri át magát a magas szirtek között 
Lengyelország felé. A víz esése nem túl nagy, de a sodrása a meder szű

külése miatt időnként eleg sebes. Go
rái népviseletbe öltözött legények irá
nyították tutajainkat-biztonságosan, 
hosszú botjaikkal segítve elkerülni a 
megfeneklést. Kellemes órákat töltöt
tünk a vízen. Időnként vadkacsák, 
egyéb vízimadarak követtek minket a 
finom falatok reményében, kínálták a 
témát csapatunk -kiváló-, fotózással 
is foglalkozó tagjai számára.

A tutajokból a lengyel határnál száll
tunk ki, ahol meglepetésünkre (Jenő !) 
lovaskocsik, mit kocsik! - hintók vár
tak bennünket, hogy gyorsabban jus
sunk vissza autóinkhoz. Rövid ebéd
szünet után (amit az ólublói vár tövé
ben lévő kisvendéglőben tartottunk) 
beléptünk Ólubló várába, amely 711 
m magasságban áll a város felett. A vá
ros a Szepesség fő településtengelyén, 
a Poprád folyó partján települt, s a ma
gyar ember számára az első gondolattársítás a kísértet, „akit" Mikszáth 
Kálmán Kísértet Lublón című művéből ismerünk. Ez a vár is valamikor 
magyar határ-vár volt, de a Poprád völgyén át futó kereskedelmi útvo
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nal vámhelyeként is működött. A történelem emlékein kívül (számtalan 
uralkodó látogatta meg a várat-Károly Róbert, Luxemburgi Zsigmond, 
II. Ulászló, Szobieszki János, János Kázmér) kézművesdarabok, történel
mi bútorok, egyházi művészeti tárgyak igényes kiállítása látható a vár
ban, amely építészeti szempontból is bőven kínált látnivalót a négy vár
udvarral, a kör alakú védőbástyával, a gótikus palota maradványaival. 
Itt alakult ki a komoly, máig sem eldöntött vita a gyilokjáró fogalmáról 
egyesületünk ügyvezető elnöke és az egyesület titkára között.
Számomra még a várnál is érdekesebb volt a vár tövében létesített 
falumúzeum, ahol a felvidéki falvak népi építészetének összegyűjtött 
darabjai láthatók. A falusi házak között nagy élményt jelentett nekem a 
„szolgáltatásait" gyermekkoromban még a patacsi utcán is kínáló „dró
tos tót" műhelye, és a mindig megcsodálnivaló fatemplomok egyik ékes 
darabja- a matysovái görög katolikus fatemplom.
A látnivalók sora még nem ért véget, mert ezután mentünk megnézni a 
620 méter magasan fekvő Ruzsbachfürdőn lévő - mésztufában pöféke
lő - langyos krátervizet. A monarchia fürdőhelyeinek hangulatát idéző 
épületek, a gondozott park útjain való séta kellemes levezetése volt a 
változatos programnak.
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2004. július 1. A „nagy nap! A csúcstúra! Amitől a legjobban tartottam. A 
Rysy túra. Amiről Jenő is azt írta a programfüzetbe: „Nehéz túra, magas 
hegy.Valamirevaló természetjáró ember legalább egyszer nekiindul e 
csúcsnak, a leglátogatottabb tátrai csúcsok egyike. Vannak nehezebben 
megközelíthető csúcsok, de „amatőrök" számára csúcstúrának számít. 
Mégiscsak jó érzéssel tölti el az embert, ha teljesíti.
Egyszer már jártam a közelében, akkor nem jutottam fel. Most ezért is 
abba a 8 fős csapatba álltam, amelyik korán kelt azért, hogy a rá váró kb. 
három és fél órás kapaszkodás után helyet keressen magának -a jó idő
ben különösen zsúfolt- csúcson. Addig, amíg a jellegzetes tátrai turista
utakon haladtunk, a magas fenyők, áfonyabokrok, csörgedező patakok 
között, nem tagadom, hogy jó érzés volt az „elit"csapat tagjaként róni 
a kilométereket. Még a Poprádi-tónál is vidáman rendezgettem a sze
relésemet, de azután kezdődött az igazi, komoly erőpróbát jelentő sza
kasz. Nagy szintkülönbség, szerpentinnel enyhítve az emelkedő szögét. 
Közben örömmel tekintettünk szét egy-egy kanyarban a törpefenyők 
szintjéről. Aztán elértük a nagy sziklatömeget, amely szinte kapuként 
szolgált a hóval borított, a Békás-tavakra is lelátni engedő, az előzőnél 
kissé vízszintesebb útra.

A hóban nehéz volt haladni, de mentünk tovább -egy-egy pillanatra meg
állva, hogy gyönyörködjünk a „katlanban", a vízesésben, s keressük sze
münkkel- vajon látszik-e már a csúcs? Az út aztán ismét magasabb szintre 
hágott, a veszélyesebb szakaszokon vasláncok segítségével jutottunk túl. 
Kis csapatunk szétszéledt, ki gyorsabban, ki lassabban haladt a hóban.
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Amikor megláttam a házat (Chata pod Rysmi), amely 2250 méter magas
ságban épült, az öröm csak parányi volt, mert sehol nem láttam a csúcsot. 
Tehát még messze van. Ezt a hiányzó 249 métert egy kis erőgyűjtés után 
(no és minden felesleges tehertől megszabadulva) tettük meg- ragyogó 
napsütésben, már igen-igen nehéz lábakkal. De a csúcsra érve- ahogy 
lenni szokott alacsonyabb csúcsokon is - mintha minden fáradtságunk el
szállt volna, felszabadulva, örömmel fényképezkedtünk, s gyönyörköd
tünk a tájban. Leírhatatlanul kies táj tárult elénk a Lengyelország-Szlová- 
kia határán lévő csúcson. A mélyben égkék tavak, az égen fehér felhők, a 
csúcson fáradt, de boldog emberek. Örültünk a teljesítménynek, egymás
nak, s már egyáltalán nem bántuk a fáradozást, pedig tudtuk, hogy le

felé se lesz könnyű. Tamás és Csaba 
még átugrott egy szomszéd csúcsra, 
hogy elkészüljön a kép, amivel majd 
mindenkit elkápráztatnak. Kis nem
zeti színű szalagunkat felkötöttük 
az állványra, amely a csúcsot jelöli, 
aztán még egy pillantást vetettünk 
Lengyelország felé, a mélységben 
ragyogó két tóra, a Morskie Oko-ra 
és a Fekete-tóra. " Üzentük" nekik, 
hogy pár nap múlva jövünk, s elin
dultunk lefelé.

Annyira már mindenki hegymá
szó, hogy tudjuk, lefelé az út még ne
hezebb, de a házig vonzott bennün
ket saját fogadkozásunk, hogy mit 
eszünk, iszunk, ha megmásszuk a csú
csot. így is lett. A káposztaleves sehol 
nem olyan finom, mint a Rysy-ház- 
ban- mondták itthon. Hát valóban na
gyon jól esett, de így jártak a többiek 
is a maguk választotta finomságok
kal, pudingokkal és egyebekkel, meg 
persze a híresen finom szlovák sört 
is megkóstoltuk, áldva azokat, akik a 
serpák „intézményét" a Tátra vidékén is „meghonosították".
Tudtuk, hogy hosszú út vár még ránk - indultunk lefelé. A havas ösvé
nyeken igen nehezen haladtunk, de a törpefenyők között már jó ütem
ben jártunk. A jól végzett munka örömével üdvözöltük az elénk érkező 

Holnapután oda megyünk! 
(A Morskie Oko a Rysy-ről)
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Jenőt, s a Poprádi-tónál lévő házban tartott rövid szusszanás után elin
dultunk a Csorba-tónál lévő parkolóba- autóinkhoz. Az aznap esti érté
kelésen a „nem csúcson járt" társaink csodálatos ünnepséget varázsoltak 
(a beszerzésben főleg Éva, Erzsi, Bea, Ágota és István jeleskedtek!)- torta 
és pezsgő került az asztalokra, s elismeréssel hallgattak bennünket. Ez 
az együttérzés nagyon jólesett. Lazítottunk, és örömmel vettük át Jenőtől 
„A nap legjobbja" címet.
Az előző napi nehéz gyalogtúra után autós nap következett. Egész napos 
kényelmes program autóval, közben séta- szólt az előrejelzés. A délelőtt 
fakultatív volt. A dobsinai jégbarlang kínált látnivalót annak, aki még 
nem látta és látni szerette volna, majd egy gyönyörű erdei úton haladva 
közelítettük meg (egy hangulatos útszéli csárdában elfogyasztott ebéd 
után) Szepes várát, ezt a több mint négyhektárnyi területen fekvő, közel
ről és távolról egyaránt lenyűgöző látványt nyújtó várat.

Már a XII. században határvédő szerepe volt a kialakuló korai feudális 
Magyarországon, s gazdag története során palotával, lovagteremmel, 
kápolnával bővült. A XVIII. század végén tűz martaléka lett, és Szepes 
büszke vára omladozni kezdett. 1970-ben kezdték el konzerválni a műem
lékvédők. Erőfeszítésük 1993-ban meghozta gyümölcsét: Szepes vára és 
a környező műemlékek 1993-ban bekerültek az UNESCO világörökségé
be. A vár maga is kínált elég látnivalót, de ami a várfalakról s a toronyból 
néznivaló volt, az szinte leírhatatlanul gyönyörű. Néhány percre még a 
Magas-Tátra nagyon halvány körvonalait is felfedezni véltük a teraszról 
körbetekintve, majd a várudvaron megpihenve, a fegyverárus portékái 
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között válogatva ejtőztünk egy kicsit a történelmi hangulatban.
Lőcse városát akartuk még megismerni, de már a természet is megirigyel
te programunk gazdagságát, és hogy eddig minden tervünk kiválóan 
megvalósult, - zuhogott az eső, amikor körbesétáltuk a fő teret, de azért 
bekukkanthattunk a híres templomba, és megcsodálhattuk a világhírű, 
késő gótikus stílusban készült főoltárt, amely a híres Lőcsei Pál mester 
munkája. Ernyőink alól kitekintve a szégyenketrecet is megnéztük, amely 
a XVI. században készült, a nem kevésbé híres városháza sarkánál.

Szállásunkra visszafelé menve útba 
ejtettük a környék nevezetes termé
szeti jelenségét, a gejzírforrást Szíva 
Bradán. Ez a kénes illatú kis forrás hol 
magasabban, hol alacsonyabban bu- 
gyogva jelezte számunkra, hogy a ter
mészet csodálatos dolgokat képes lét
rehozni, „működtetni".

A hetedik nap volt az, amikor a túloldalról akartuk megnézni a Rysy-t. 
Ehhez át kellett kelnünk a szlovák-lengyel határon. A határhoz közeli 
parkolóban letettük autóinkat, s - az idővel való jó gazdálkodás jegyé
ben (no és Jenő meglepetéseinek sorát is gazdagítva) lovaskocsira száll
tunk, hogy igazán pihentető, kellemes módon közelítsünk a célunk felé. 
Hatalmas fenyők, páfrányosok között halad az út, hol csörgedező, zúgó 
patakok, hol vízesések teszik változatossá a tájat, s jót beszélgetve, a táj
ban, no meg a lovak harmonikus mozgásában is gyönyörködve érkez
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tünk meg a lovas parkolóig. Innét még pár száz métert sétáltunk, hogy 
a Morskie Oko-hoz érkezzünk. Ez a tó a tátrai tavak legszebbike. Csak
nem 1400 m tengerszint feletti magasságban fekszik, gyönyörű tiszta vize 
nagy mélységeket enged átlátni. Legnagyobb mélysége 51 m, felülete 34 
hektár. Körbe lehet sétálni. S aki még fokozni akarja a gyönyörűséget, az 
felkapaszkodhat az ettől a szinttől még magasabban fekvő Czarny Staw 
pod Rysami nevű tóhoz, hogy onnét nézzen le a Morskie Oko-ra és a 
partján sütkérező, pihenő turisták tömegére. Mi is így tettünk, jó néhá- 
nyan megtettük a meredek utat. A felső tó partjáról hosszasan szemléltük 
a hegyoldalt is, mert láttunk igazi erőpróbára vállalkozókat, akik erről 
az oldalról vették célba a Rysyt. Heroikusnak látszott a küzdelem innét 
nézve a meredek sziklafalakkal, hó borította gyalogösvényekkel, de vol
tak próbálkozók, s bizonyára voltak teljesítők is. Minden elismerésünk az 
övék! (Igaz, az útikönyvekben olvastunk a tátrai futárokról, akik ezen a 
nehezen ellenőrizhető helyen rendszeresen hozták-vitték az országhatá
ron át a stratégiai szempontból fontos információkat háborús időkben)

A Morskie Oko-nal

Visszatérve a Morskie Oko partjára, a turistaházban lebélyegeztük képes
lapjainkat, s falatoztunk egy kicsit. A kellemes napsütésben a ház mellett 
pihentünk egy keveset még a földkerekség egyik legszebb látványában 
gyönyörködve, sörözve, fényképezkedve, örülve a világnak, egymásnak. 
Ekkor már búcsúztunk is a Tátrától, némi szomorúsággal rögzítve, hogy 
ez bizony az utolsó igazi napunk. Este még jó hangulatú órákat töltöt
tünk együtt, aztán másnap hazafelé indultunk.

A dolgok időrendbeli felidézésének lassan a végére érek, és most jövök 
rá, hogy mennyi mindent nem meséltem még el.
Nem beszéltem még a szebbnél szebb növényekről, virágokról, ame
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lyekkel túráink során találkoztunk. Fényképre kívánkozott valamennyi. 
Kiváló szemű fotósaink gyönyörű felvételeiből válogatva igen nehéz 
dolgom van, a bőség zavarával küzdők.
Nem beszéltem még a kiváló társaságról. Név szerint felsorolva is remek 
társaság: Somosi László, Somosi Lászlóné Éva, dr Rákóczy István, dr Rákóczy 
Istvánná Erika, Rákóczy Zsuzsanna, Tarnai Tamás, Nemes Júlia, Tarnai Zsófia, 
Tarnai Lilla, Gasz Zoltán, Gaszné dr. Szekér Erzsébet, Győri Csaba, Boros Éva, 
Benczes Gábor, Benczes Gáborné Ágota, Tátrai Bea, Tóth Klára, no és a túrave
zetők: Baronek Jenő, Baronek Jenőné Éva, ifj. Baronek Jenő, Börcsök Réka.

Belülről meg egyenesen kiváló társaság volt. Sokfélék voltunk. Korban, 
mentalitásban, terhelhetőség szempontjából is különbözőek, de a sokszínű
ségünk inkább előny volt, mintsem hátrány. Három gyerek is volt velünk. 
Rákóczy Zsuzsi már komoly nagylányként teljesítette a feladatokat, Tamai 
Lilla és Zsófi időnként még „fakultatív" foglalkozáson vett részt.
Egymásra figyelve, egymás teljesítményét elismerve, az esetleges gyenge 
pillanatokon egymást átsegítve töltöttük el az időt. Jó hangulatban, oly
kor egymást ugratva, Gasz Zoli egyedi turistabotját csodálva (néha a raj
ta lévő whiskysüveget is feje tetejé
re állítva) nemcsak keltettük a jó tár
saság benyomását, hanem annak is 
éreztük magunkat. Olyan együttlét 
volt ez, amit -azt hiszem- egyikünk 
sem felejt el, és ha ezután bárhol, 
bármikor találkozunk egymással, 
ha nem az első, de a második mon
datunk biztos, hogy így kezdődik: 
Emlékszel, amikor a Tátrában...?
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Nem mondtam el, hogy minden 
este összeültünk, értékelni a na
pot, átvenni a nap kiválóságá
nak járó,dátummal ellátott, nem
zeti színű szalagon lógó érmet 
(Jenő!). Fényképet készítő társa
ink (Somosi László, Győri Csaba, 
Benczes Gábor) megmutatták az 
aznapi felvételeket, így is segít
ve az emlékezést, rögzítést. De 
mivel szinte művészi kivitelűek, 
esztétikai élményt is nyújtanak, valahányszor újra megtekintjük őket a 
mindenki számára elkészített 4 lemezről.
Többször az is előfordult, hogy hajnalig maradtunk a társalgóban, activity-t 
játszva, vagy a világ nagy dolgairól véleményt, eszmét cserélve.
Nem beszéltem még a túravezetők felkészültségéről. Minden helyzetben 
biztonságban éreztük magunkat. Már szinte gyanús volt, hogy mindig 
minden a helyén van, semmi váratlan nehézség, semmi zökkenő (hacsak 
a Kasprovyra menet utunkba kerülő tömeg haragját nem számítjuk, 
amikor illetlenül előretolakodtunk a sorban -köddé vált „szponzorunk" 
bátorítására). Éva kellemes, empatikus, támogató jelenléte (pl. a Risy 
túrán), ifj. Jenő komolysága, megfontoltsága, Réka vidámsága, derűs 
lendülete kiegyensúlyozottá tette a vezetést.
Vannak emlékeink- kézzelfoghatóak. Jenő máshonnan már megszo
kott, személyre szóló ajándékai - a bakancsos kulcstartó, a fémbögre a 
nevünkre gravírozva, a kis vesszőkosár stb.)
Vannak fényképeink, vannak emlékeink a fejünkben és a szívünkben. 
Ebben a novemberi őszben úgy kerítenek hatalmukba a nyári gondo
latok, emlékképek, hogy szinte lehetetlen abbahagyni a felidézésüket.
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Pedig nem illik visszaélni az olvasó türelmével. Meg különben is azt 
hiszem, ez úgy van, hogy aki ott volt és látta ezeket a gyönyörű dolgo
kat, annak minek magyarázzam? Aki meg nem volt ott, annak úgysem 
tudom elmondani, hogy mennyi gyönyörűségben volt részünk.
Született egy dal is, már a nyaralás vége felé. Ilyen „csasztuska" is csak jó 
társaságban, jó társaságnak jön létre. Jövet-menet, az autóban alkottuk.
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Sziporkáztunk, kerestük a rímeket, próbáltuk a dallamot, hogy az utolsó 
estén meghassuk társaságunkat alkotásunkkal. Sikerült.
Álljon itt befejezésül az a „költemény", melynek megzenésített változata 
elhangzottt az utolsó esten .

Eljöttünk mi a TÁTRÁBA — 
gondoltuk, pihenni.

Egész héten meg sem álltunk, 
épphogy csak pihegni. 

Lanovkából lanovkába, magasságot legyűrtük. 
Brókerekkel parolázva 

sok embert megelőztünk!
hollári lári lári, hollári lári hó, 
hollári lári lári, hollári lári hó.

László-napot ünnepeltünk, 
betyárosan mulattunk, 

kolbászkával, sajtkockával 
(!)lángoló pálinkával! 

hollári.........

Paradicsom gyönyörű volt, 
de a létra kevés volt, 

medvetalpon ugrándozva, 
társaságunk vidám volt. 

Félrelépés a férj előtt, Erikának sikerült!
Hegyi mentők le is hozták, 

a lábára gipsz került, 
hollári.........

Felmásztunk mi a RYSY-re, 
körülnéztünk messzire.

A lányok a Poprád-tónál pihentek és söröztek. 
Hárompontos biztosítást 
megtanultuk Tamástól, 

Békás-tónál hógolyóztunk — 
elszállva magunktól! 

hollári.........

Tátra-dal
Nehézségek leküzdését Zoli botja segíti, 

Csapatunk a bátorságot, üvegéből meríti. 
Csengőjét ha megcsengeti, 

félreugrik mindenki, 
Jókedvében a botjából a szinkópát kiveri! 

hollári.........

Esténként a FOTO-klubban, 
Csaba 'gépét kezeli, 

Serénykedik, munkálkodik, képeinket vetíti. 
Lőcse város benzinkútnál várakozni, jaj de jó! 

Arcra fagyott mosolyunkkal 
repülőrajtot venni jó! 

hollári.........

Az úr hangja irányított, hogy merre menni jó, 
Balra-balra, jobbra-jobbra, így szólt az égi szó! 

Kaptunk mi itt érdemérmet, 
mely mindnél fényesebb, 

Napról napra annak jutott, 
aki arra érdemes.

hollári.........

Azt kívánjuk Jenőéknek, 
pihenjenek ki bennünket, 

S mert csapatunk sokra képes, 
szőjék az új terveket! 

hollári.........

szövegírók: Tóth Klára, Tátrai Bea, Benczes Gáborné 
belekontárkodott: Benczes Gábor
énekelték: Tóth Klára, Tátrai Bea, Benczes Gáborné, és a csapat 
kontrázott: Benczes Gábor
fotók: Somosi László, Benczes Gábor, Győri Csaba
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TÚRA HORVÁTORSZÁGBAN 
ÉS A DRÁVA MENTÉN

Dr. Montskó Péter

„Bársonyos mozdulatai, sziporkázó gondolatai, páratlan felkészültsége, 
emberi sokszínűsége, kellemes társasága hiányozna már nekünk, 

ha nem tartozna közénk."

N
agy napra virradtunk. Sok-sok tervezés és szervezés után el

indultunk a háromnapos túrára, melynek célja a horvátor
szági Mura-köz, aztán Zagorje, majd a magyar Dráva men
te megismerése volt. Pécstől a határig a túra magyar szakaszának „infor

mációs felelőse" kapta meg a szót (és a mikrofont). Még Patkó Bandiról 
is hallhattunk. A horvát határt Barcsnál léptük át. Az első város, melyet a 
Dráva túlsó partján érintettünk, Virovitica volt.

Virovitica - Verőce

Az egykori mezőváros kialakulásában az játszott szerepet, hogy a római 
időkben a Mursa (Eszék) és Petovium (Pettau) közti útvonalon feküdt. 
1242-ben a tatárjárás után IV. Béla erődítményt alapított itt. Innen keltez
te Zágráb városának adott szabad királyi városi szabadalmát is. Verőcén 
volt a horvát-szlavóniai pénzverő intézet is.
Előbb domonkos rendi, majd ferences kolostor állt itt. A ferences templom 
most is működik. Jellegzetes a templom épülete. Mint a ferences templomok 
nagy részénél megfigyelhető, a torony itt sem az épület tengelyében helyez
kedik el, hanem aszimmetrikusan oldalt. Egészen pontosan a szentély és a 
hajó találkozásánál. Ez azért volt szükséges, mert a harangozónak, illetve a 
harangot meghúzó szerzetesnek rá kellett látnia a szentélyre, hogy a szertar
tás menetét követni tudja, és megfelelő pillanatban tudjon harangozni.
A Ciliéi grófok innen uralkodtak Szlavónia felett, és zsarnoki módon sa
nyargatták. A törökök idején többször sarcolták meg a várost a török csa
patok. Ezután a Pejacsevics grófi család kezébe került a város és a kastély. 
A Pejacsevics család egyik jelentős mágnás családja volt Horvátországnak. 
Az ő tulajdonuk volt a Nasicei kastély is. Virovitica kastélya a későbbiek
ben a Schaunburg-Lippe családé lett. A várost elhagyva a Dráva vonalá
val párhuzamosan haladtunk első állomásunkig, Durdevacig. A városka 
külső képében inkább egy faluhoz hasonlít. A meglátogatandó úti cél a 
Szentgyörgyvár vára volt, mely a helység szélén található.
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Durdevac - 
SzENTGYÖRGYVÁR

A vár története: IV. Béla alapította 
1267-ben. Királyi birtok volt, egy 
jelentős utat ellenőrzött.
Károly Róbert Mihályfi Mikes bán
nak adományozta. Ezt követően 
volt a zágrábi püspökség tulajdo
na. A XIV. század végén Zsigmon- 
dé volt, később, 1401-ben Pelsőci 
Bebek Detre nádornak adomá
nyozta. Ezután Cillei a Hunya
di család tagjain kívül általában a 
mindenkori szlavón báné volt. 
1546-ban Keglevics Péter horvát 
bántól elvette I. Ferdinánd össze
esküvés miatt, és attól kezdve is
mét királyi birtok volt. Itt kezdték 
meg a török elleni végvár rendszer 

kialakítását. Végig jelentős szerepe volt a török elleni harcokban. A kör
nyék néptelen pusztává vált, de a vár minden támadást sikeresen vissza
vert. A XIX. század végéig volt katonai szerepe, addig állomásozott ben
ne katonaság. A II. világháború után hivatalokat helyeztek el a várban. 
1967-től asztalos és kosárfonó társaság is működött benne. 1984-ben min
dent kiköltöztettek, majd régészeti műemlékvédelmi kutatások után fel
újították az egész épületegyüttest. Most étterem, söröző, házasságkötő te
rem, városi múzeum, képzőművészeti kiállítás foglal benne helyet.
Az épen megmaradt egykori mocsárvár valószínűleg még ma is kiállna 
egy ostromot. Falai, tornya, kapuja ellenállt az időnek. Ennek ellenére mi 
pillanatok alatt birtokba vettük. A gótikus ablakok, a belső fa mellvéd, a 
kőcímer a falban, a fehéren ragyogó masszív torony minden vérbeli fo
tóst és videóst megihletett.

A következő úti cél a Kalnik-hegység és Kalnik vára volt. Útközben 
érintettük Koprivnicát és Krizevcit. Az első város nevezetessége, hogy 
Jelasics bán itt vonta össze hadait, amikor a bécsi udvar utasítására a 
magyar forradalom leverésére indult. A másik nevezetesség a Podravka 
gyár, ahol az egykor oly közkedvelt levesporokat gyártják. Krizevci, ahol 
szintén csak áthaladtunk, már több nevezetességgel rendelkezik.
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Krizevci - Kőrös

A város története: régi szabad királyi város volt. Görög katolikus püs
pökség székhelye. Katolikus temploma valaha pálos kolostor volt. A 
szent keresztről nevezték el. A legenda szerint ott épült fel, ahol egy lány 
egy kút fenekén aranykeresztet talált. A város nagyon régi megyeszék
hely, Gutkeled bán idején nyert kiváltságokat, melyeket IV. Béla és Nagy 
Lajos megerősítettek. Zsigmond király két alkalommal időzött itt. 1591- 
ben a város falainál a törökök nagy vereséget szenvedtek. A XVIII. szá
zadban a svidnicai görög katolikus püspök birtokot kapott Krizevci mel
lett, és ekkor helyezte át a székhelyét ide.

A Kalnik-hegységet a déli oldalról közelítettük meg. Ahogy az egyik 
dombot a másik után magunk mögött hagytuk, úgy tárult ki egyre jobban 
előttünk a hegy mészkő gerince. Egészen a vár alatti turistaházig kapasz
kodtunk fel a busszal. A parkolóból másztuk meg először a várromot, 
majd a hegység legmagasabb pontját, a 643 méter magas Vranilacot.
Az erdő a virágzó ciklámentől illatozott. A csúcsról a párás idő ellenére 
ragyogó kilátás nyílt az alattunk elterülő vidékre. Az ezerszínű, változa
tos méretű megművelt parcella olyan volt, mintha repülőről szemléltük 
volna. Sem a felvezető, főleg pedig a lefelé vezető út nem volt könnyű. 
Sziklákba és gyökerekbe kapaszkodva kellett lassan araszolni. Ennek el
lenére minden résztvevő hősiesen kiállta a próbát. A csúcsról visszatér
ve a háznál ki szilárd, ki folyékony táplálékkal töltötte fel kiürült ener-
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Kalnik Nagy-Kemlék

A vár története: első említése egy 1243-as, valószínűleg hamisított ok
levélben történik. A tatárjárás előtt már biztosan létezett. Arra, hogy ki
rályi vár volt, utalnak a környékbeli helynevek: Király-kút, Király-pin
ce. Az említett oklevél szerint a várat IV. Béla a tatároktól hősiesen védő 
Bebek Fülöpnek adományozta.
A vár neve a történelem során több változatban is szerepelt: Kemnuk, 
Kemluk, Kalnik.
1270-ban a király a Rátold nembeli Roland bánnak adományozta. A csa
lád kihalása után ismét a koronára szállt. Zsigmond felesége, Cillei Bor
bála gyakran időzött itt. A helyi hagyomány szerint Fekete királynénak 
nevezték. Ennek a pontos magyarázata nem ismert, talán a hűtlen, majd 
összesküvést szövő királynő viselt dolgai miatt nevezték el így. Zsig
mond a várat később eladta a zágrábi püspöknek.
Az erődítménynek három építési korszaka volt, és ennek megfelelően 
három szintre tagozódik. A legalsó a XVII. századi várkastély. A középső 
rész a XV-XVI. században épült. Itt szépen fennmaradt egy gótikus, la
kótorony jellegű épület romja, mely lehetett Cillei Borbála lakhelye is. A 
legfelső szint épült legkorábban, a XIII-XIV. században. Az ilyen, kor és 
szint szerinti tagozódás más váraknál is megfigyelhető, pl. Árva vára.
A vár legfontosabb urai a következő családok voltak. A Cilleiek, Cillei 
Borbála, Tvartkó bosnyák király, Vuk Brankovics szerb despota, Korvin 
János, Mátyás törvénytelen fia, Istvánffi Miklós, a történetíró. Utolsó tu
lajdonosai a Keglevics és Patacsics családok, majd az Ozsegovics család 
volt. A vár elhagyásának és pusztulásának körülményi ismeretlenek. A 
romot a XX. században restaurálták.
A vár hegyének eredeti neve Katalina-hegy volt. A hagyomány szerint a 
vár kápolnáját is szent Katalinnak szentelték.
A szieszta után nyugatnak vettük az irányt. Elhaladtunk Kis-Kemlék vá
ra alatt. A sziklákat és rajta a várat csak alulról csodáltuk meg.

Kis-Kemlék

A várból nem sok maradt meg, azt is növényzet borítja. Apró vár volt, 
egész alapterülete nem volt több 200 négyzetméternél. Soha nem volt na
gyobb jelentősége.
Tulajdonosai gyakran változtak, de általában a szomszédos várral volt 
közös a sorsa.
1250-ben a moravai ispán két fia, Ábrahám és Miklós uralták. 1663 óta
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nincs róla említés. A helyiek pusztavárnak nevezik, és IV. Bélával hoz
zák összefüggésbe.
A hegy déli sziklalejtői védett területek. Ritka kökörcsinfajok találhatók 
meg itt. A sziklákon fent kerecsensólymok fészkelnek.

Utunk ezután északnak fordult, és kereszteztük a Kalnik-hegységet. A 
nap utolsó állomása, Varasdinske Teplice következett. Itt közülünk még 
senki sem járt, még a túravezető sem.

Varasdinske Teplice - Varasd-Teplic

A rómaiak idejében váltak ismertté és látogatottá meleg kénes forrásai. 
A víz hőmérséklete 58 C-fok. Még a történetíró Plinius is említést tesz a 
források gyógyhatásáról. A helység a Bednja folyó völgyében, a Kalnik- 
hegység északi lábánál helyezkedik el. A XII. század óta egyházi (kápta
lani) tulajdonban voltak a hévízforrások. 1905-ös forrás szerint a forrás
nak akkor 40 000 hl/nap volt a hozama.

A városka távolról inkább hasonlít egy felvidéki bányászvárosra, mint für
dőhelyre. A hegyoldalban elhelyezkedő város képét az egykori vár helyén 
épült Szent Márton templom és a hozzáépített rendház uralja. A kénes meleg 
vizes fürdő a központtól nyugatra helyezkedik el. Régi monarchiabeli épü
letek már nem láthatók. A meleg vizes fürdőt modem épületek, vízicsuzdák 
veszik körül. A város igen büszke ókori múltjára. A római időkből származó 
romokat most tárják fel. A készülő romkert felett védő fedél épül. A romkert 
kapuján a város római eredetű jelképe látható: két halfarkú oroszlán között 
egy nimfa alakja. Varasdinske Teplicének még egyéb látnivalói is vannak. 
Ezek még felfedezésre várnak. Ide még vissza kell térnünk.

A sok látnivaló után hazafelé, 
Magyarországra vettük az irányt. 
Szállásunk Lentiben, a Móni
ka panzióban volt. Az esemény
dús nap és a lukulluszi lakoma 
után még egy „delikát" program 
várt ránk. Az éjszakai vonatozás 
a Lenti-Csömödér kisvasúton és 
tábortűzgyújtás a végállomás
nál. Ez a program igen bensősé
ges hangulatot teremtett. Kép az esti tábortűzről
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Cakovec - Csáktornya

A második napon ismét Horvátország várt ránk. Az első úti cél Cakovec 
volt.

A 27 ezer lakosú székhely a Mura-köz gazdasági és kulturális központja. 
A történelmi Magyarország idején Zala megyéhez tartozott.
A vár története: Csák Demeter zalai ispán épített itt először várat. Az erő
dítmény kezdetben egyetlen toronyból állt, valószínűleg lakótorony le
hetett. Innen kapta a nevét az egész település. 1270-1272 elfoglalták az 
osztrákok. I. Károly király tudta csak visszaváltani 4000 márka ezüstért. 
1350-ben Nagy Lajos híveinek, a Lackfiaknak adományozta. 1397-ig volt 
az ő birtokuk, akkor hűtlenség miatt Zsigmond király elkoboztatta. 1415- 
től Cillei Ulrik birtokolta a várat. Csáktornya várához tartozott az egész 
Mura-köz. 1546-ban került az idősebb Zrínyi Miklós birtokába. I. Fer- 
dinánd adományozta neki. Az ő uralma alatt a helység nagy fejlődésen 
ment keresztül.
Néhány szót megérdemel a Zrínyi család története is. A Zrínyiek erede
ti neve Subic (Subity) volt. A család tagjai már a XII. századtól nagy sze
repet játszottak Horvátországban. Jellemző adat, hogy az idősebb Zrínyi 
Miklósról a horvátoknak nemzeti operájuk van.
A tengermellékről származtak, a családnevüket adó település is ott ta
lálható. 1347-ben adományul kapták Zrin várát Nagy Lajostól, ekkor vet
ték fel ezt a nevet. A Zrínyi családnak kiterjedt birtokai voltak, elsősor
ban a délvidéken. Zrínyi Péter tette meg Csáktornyát és a várat birtokai 
központjának. Az ő nevéhez fűződik a vár átalakítása és megerősítése is. 
Olasz bástyákat építtetett, melyek akkor a kor legmodernebb haditech
nikai újításai voltak. Az ifjú Zrínyi Miklós inkább magyarnak tekintet
te magát, míg Zrínyi Péter horvátnak. Zrínyi Miklós Csáktornyán írta 
a „Szigeti veszedelmet" egyetlen tél alatt. A közelben levő kursaneci er
dőben történt a tragikus végű vaddisznóvadászat. A helyet, ahol történt, 
emlékoszlop jelöli.
A Zrínyiek kétszintes palotája eredetileg reneszánsz jellegű volt, később 
barokk stílusban építették át. A vár jelentősége akkor nőtt meg, amikor 
Kanizsa török kézre került.
A Zrínyi család a Mura-köz határán megfigyelővonalat alakított ki. Sok 
kincs és hatalmas könyvtár volt a várban. Egy időben nyomda is mű
ködött benne. A könyvtárat és a kincseket Zrínyi Péter lefejezése után 
a bécsi udvarba szállították. Egyúttal a várost az osztrák csapatok kira
bolták és feldúlták.
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A Zrínyiek kihalta után az Althean grófok birtokába került, ők kényel
mes kastéllyá alakították át. 1791-től Festetics-tulajdon. Festetics György, 
a keszthelyi georgikon alapítója 1855-ben az északi szárnyat cukorgyár
rá alakította. 1880-ban földrengés volt, mely az épületet erősen megron
gálta. A II. világháború idején börtönnek használták, azután a régi Jugo
szlávia idején elhanyagolták.
Jelenleg a vár falainak már csak egy 
része áll. Azok is meglehetősen ro
mosak. Az egykori „füles" bástyák 
egyikét, a délnyugatit teljes egészé
ben renoválták. A vár többi részén 
most indulnak a felújítási mun
kák. A palotaszárny udvarán törté
nelmi alakok szobrai és síremlékei 
láthatók. Ezeknek csak egy részét 
tudtuk beazonosítani.
A vár megtekintése után meglá
togattuk Cakovec történelmi bel
városát, sétálóutcáját is. Láttuk a 
kecskeméti Cifra Palota földszin
tes kistestvérét, valamint a Zrínyi-emlékoszlopot és a város templomát. 
Itt a graffiti is a Zrínyi hősöket ábrázolja.

Varasdin mellett már az első napon elhaladtunk, a második napra azon
ban már fő úti célunkká vált.

Varasdin - Varasd

42 ezer lakosú megyeszékhely. Neve a „városd" szóból származik. Hor- 
vát neve pedig a magyarból.
A vár és a város története: először a XII. században említik, mint ispán
sági székhelyet. A későbbi II. Endrét, mint lázadó testvért, itt fogatta el, 
majd záratta be a szomszédos Kene várba Imre király. Endre, mivel a vá
ros hűséges volt hozzá, hálából szabad királyi városi rangra emelte. Hor
vátországban ez volt az első szabad királyi város.
A tatárjárás idején elpusztult a város, de magát a várat Mihály varasdi 
ispán megvédte 1242-ben a támadástól. IV. Béla újraépíttette a várost. 
Zsigmond idején Varasd is a Cillei családé lett. A Cillei-Hunyadi pár
harcok során sokat szenvedett. Az utolsó Cillei halála után özvegye át
engedte Vitovics Jánosnak, akinek fiaitól Hunyadi Mátyás vette el ost-
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rommal. Később fia, Korvin Já
nos birtokába ment át 1487-ben. 
Ezt követően Báthory István kap
ta adományul. Kecskés Pál volt ek
kor a vár kapitánya, aki a legenda 
szerint a mohácsi csatavesztéskor 
átadta Báthorynak a lovát, és ura 
így menekült meg.
Ezt követően az Ugnad család tulaj
dona volt. Házasság révén (Erdődy 
Tamás szlavón bánhoz ment felesé
gül egy Ugnad lány) került az Erdődy 
család kezébe, és ők voltak a vár utol
só tulajdonosai. 1925-ig lakták. 
Varasdin várát római kori marad
ványok, talán egy castrum alapjai
ra építették. Az erődítmény a török 
elleni végvári rendszer fontos tag
ja volt. A gótikus várat akkor alakí
tották át reneszánsz vízivárrá.

A vártól délre volt a külső udvar, melynek védőtornyát a XIX. században el
bontották. Ebben a külső udvarban fegyvertár és lőportár volt. A vár külső 
lebontott erődítményeinek helyét már csak a fűvel benőtt sáncok mutatják.

Érdekesség, hogy Varasdin jobb 
védhetősége miatt Horvátország 
fővárosa volt 1756 és 1776 között. 
Az ekkor pusztító katasztrofális 
tűzvész után helyezték vissza a 
közigazgatási hivatalokat Zágráb
ba. A város legújabb kori aktuali
tása az, hogy 1991-ben a délszláv 
hárorú során a városi gárda nagy 
mennyiségű fegyvert zsákmányolt 
a helyi jugoszláv alakulattól, mely 
hadizsákmánynak szerepe volt a 
horvátok felfegyverkezésében.

A varasdini várban jelenleg igen gazdag múzeumi anyag tekinthető meg. 
Legérdekesebbek az egyes enteriőr stílusok szerint berendezett szobabel
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sők. A vár belső loggiás ud
vara káprázatos. Sokakat csá
bított fotózásra.
A város egyéb látnivalóit a 
vár után kerestük fel. Varas- 
dinnak az a különlegessége, 
hogy a sok nevezetesség igen 
kis területen található meg. A 
történelmi belváros szebbnél 
szebb barokk épületekből áll. 
Kissé rokon Egerrel. Az egy- 
tornyú városháza 1523-ban 
épült. Előtte az útikönyvek 
szerint 11 órakor őrségváltás 
látható (csak turistaszezonban). A 11 órát szerencsére lekéstük. A neve
zetes esemény ugyanis nem sokkal 12 előtt van. Szerencsésebb útitársa
ink az egész parádét láthatták. Az őrök öltözete és fegyverzete a régi mo
narchiabeli osztrák katonai egyenruhának és az angol testőrgárda visele
tének sajátos ötvözete.

A Mária mennybemenetele tomplom, a jezsuita templom, az Orsolya ren
di, kapucinus és ferences kolostor temploma mind megannyi pazar ba
rokk épület. A város védőszentjének, Szent Miklósnak a temploma góti
kus jegyeket is megőrzött. A vár sáncain körbesétálva és az óvárosra te
kintve a tornyok egész erdeje látszik. A kapucinus kolostorban Szent Lász
ló képe található meg, aki mint köztudott, Horvátország védőszentje.

Az egykori főváros után Trakoscan vára felé vettük az irányt. Az Ivancica- 
hegység északi oldalán haladva egyre magasodó dombok, majd hegyek 
közé értünk. Elhaladtunk Lepoglava mellett.

Lepoglava

Vára a közelmúltig, egészen 2002-ig börtön volt. Sok politikai foglyot 
őriztek itt a titói időkben. A múltban a város jelentős történelmi szerepet 
játszott. Tulajdonosai a Bebek család, a Cilleiek. Az ő idejükben alakult 
itt pálos kolostor (1400 körül).
Későbbi tulajdonosa, Korvin János a törökök által felgyújtott templomot 
újra építtette. Ő és fia hamvai a templomban nyugszanak. A várurak a 
kolostort mindig bőkezűen ellátták, birtokot adományoztak nekik. Emi
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att Horvátország leggazdagabb kolostorai közé tartozott. Hatalmas egy
házi műkincsgyűjteménye volt, melyet a szerzetesrend feloszlatása után 
elhordták, szétosztottak. 1854 óta állami tulajdon az épületegyüttes, ak
kor alakították át börtönné.

A romantikus lovagvár, Trakoscan csak az utolsó pillanatban bukkan elő 
a környező hegyek közül. Egyszer csak ott voltunk a vár tövében.

Trakoscan - Trakostyán

— A vár szépségét így ecseteli egy 1905- 
ös földrajzkönyv: „A Dráva völgyének 
legszebb ékessége Trakostyán vára, 
mely a Bednja által körülzárt haránt
völgynek egyik festői szikláján épült. 
A tornyos és ormós lovagvár a legszeb
bek közül való. A Bednja itt pompás ta
von foly keresztül, s a vár előtti szép 
rétséget szeli át."
A vár története: a hagyomány szerint a 
római időkben már volt itt erősség, de 
a vár építésének körülményei pontosan 
nem ismertek. Valószínűleg a XIV. szá
zadban itt egy kisebb erősséget emeltek, 
mely a zagorjei terület védelmi rendsze
réhez tartozott. Először egy 1334-es egy
házmegyei összeírásban említik.
Várként először 1399-ben olvasható a 

neve, amikor Zsigmond apósának, Cillei Hermannak adományozta. 1456- 
ban az utolsó Cillei, Ulrik veszte után Vitovác János és fiai vették birtokuk
ba, bár Cillei özvegye csak a vár őrzését bízta rájuk. Miután őket Mátyás 
hadvezére kiverte Zagorjéből, a vár felett Mátyás rendelkezett. Ő fiának, 
Korvin Mátyásnak adományozta, aki miután horvát bán lett, továbbado
mányozta a vicebánnak, Gyulai Jánosnak. Az örökös, az ifjabb Gyulai Já
nos halála után II. Miksa császáré lett. O adta haszonélvezetbe a Draskovics 
családnak. Azóta ők a tulajdonosai. A várral együtt jelentős méretű birtok 
is együtt járt. A török időkben minden más birtokukat elvesztették, csak ez 
maradt meg a kezükön. A család számára olyannyira jelentős volt ez a bir
tok, hogy a Draskovics grófi család a „trakostyáni" előnevet is használta. 
(Maga a Draskovics család dalmáciai eredetű, Likava vármegyébe va
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lók. Egyik ősük II. Andrást kísérte el a Szentföldre, másik ősük a tatá
rok elleni harcban tüntette ki magát.) A vár egy időben vita tárgyát is 
képezte a Draskovics és a Zrínyi család között. A két család ugyanis ro
koni kapcsolatban volt egymással. Az egyik Draskovics hozományul 
adta lányával együtt gróf. Zrínyi Miklósnak, ő pedig cserébe 30 000 
arany forintot kapott. Lánya halála után a költekező, pazarló apa visz- 
szakövetelte a várat, de a pénzt nem adta vissza. A másik, szintén vita 
tárgyát képező várat, Klenovnikot ostromolta, majd mivel nem ért célt, 
az őrizetlen Trakostyánt foglalta el. Zrínyi ostromgyűrűvel és kiéhezte- 
téssel szerezte vissza a tulajdonát. Végül a 30 000 arany visszafizetése 
után a vár (várak) ismét Draskovics-birtokká váltak.
Tulajdonosai fényűző módon átépítették az 1850-es években. Ekkor az 
épület már igen romos volt. Az építész egy ismeretlen grazi pallér volt. 
Jellemző adat az átépítés szédítő költségeire, hogy az egyébként igen va
gyonos család el kellett hogy adja egy másik várát, valamint egy földbir
tokát. Historizáló stílusban épült át a vár, az eredeti középkori falakból 
nem sok részlet maradt meg. A renováció óta a várkastély formája gya
korlatilag nem változott. Az úgynevezett gótikus szoba zöld selyem fa
likárpitja még az eredeti. A múzeum és berendezése most is Draskovics 
magántulajdon. Petar Draskovicnak hívják a mostani „várurat".
A kastély szobái korabeli bútorokkal vannak berendezve. Szebbnél 
szebb rusztikus szobabelsők, festmények láthatók. Külön szobát ren
deztek be Draskovics Júlia emlékének, aki igen tehetséges festőmű
vész volt. O volt az első magyar vagy horvát (attól függően, hogy a 
Draskovicsokat minek tekintjük) festőnő, aki képzett, festészeti akadé
miát végzett művész volt.
A várkastély ablakaiból a környező tájra is gyönyörű kilátás nyílt. Az 
Ivancica és a Ravna gora gerincét a délutáni nap laposan érkező sugarai 
bársonyos fénnyel vonták be. A trakoscani vár tövében elfolyó Bednja-pa- 
tak, mint ahogy az idézetben is olvasható, egy keskeny, de igen hosszú és 
kanyargós tavat képez. Teljesen körbejárni nem is volt elég idő. Az egyik 
vagy másik parton elindulok a víz felett integethettek egymásnak.
A várlátogatás után az autóbusz ismét Magyarország felé, Lentibe in
dult. A szlovén határt elérve iszonyatos felhőszakadásba értünk. A fe
kete felhők és az ólomszürke esőfüggöny csak a magyar határ előtt, 
Lendavánál kezdett tisztulni. Immár harmadszor haladtunk el az itteni 
vár mellett, és bár nem kerestük fel, távolról mégis megcsodálhattuk.
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Lendva - Alsó-Lendva

A Zágrábot Körmenddel összekötő út mentén álló várat a Hahót csa
lád építette 1272-ben. Tőlük erőszakkal elvette 1314 körül Kőszegi János. 
I. Károly 1323-ban visszaadta az unokának, Miklósnak. ő volt az Alsó- 
Lendvai Bánffy család őse. A várhoz jelentős uradalom tartozott. Sziget
vár és Kanizsa eleste után a török időkben megnőtt a vár jelentősége, de 
tényleges hadi szerepe nem volt. Akkor építették a középkori várhoz a 
huszárvárat. A XVII. század végén a várat, illetve az egész uradalmat 
megvásárolta Eszterházy Pál nádor. ő és aztán utódai 1945-ig birtokol
ták. A vár ma is épségben áll, a reneszánsz palotaszárnyban helytörténeti 
múzeum működik. A vár feltárásán és renoválásán még dolgoznak.

A szállás és a vacsora ismét pompás volt. A második nap este saját úti
társaink szórakoztattak el minket. A műsor utáni vetélkedőben kiderült, 
hogy ki mennyire nyitotta ki a fülét és a szemét a két nap során. Ami
ről az utazás során kevés szó esett, az a horvát és a horvát-magyar közös 
történelem volt. Essen itt erről is néhány szó.

A KÖZÖS HORVÁT-MAGYAR TÖRTÉNELEM

Konstantin császár történetírói szerint a horvátok őshazája a Kárpátoktól 
keletre, Ukrajna táján volt. Ugyan csak bizánci források alapján a Dráva 
és az Adriai-tenger közötti részre való letelepedésük a VII. sz elejére tehe
tő. Erre a területre az avar-bizánci háborúk során, illetve után települtek 
be. Ekkor kerültek kapcsolatba először a kereszténységgel és az európai 
kultúrával. Tömeges megkeresztelkedésük azonban későbbre tehető, a 
VIII-IX. század fordulójára. Ekkor alakultak meg első államaik is. A kora 
középkori horvát kultúrát két tényező határozta meg. Az egyik a nyugat
európai latin nyelvű műveltség és kultúra. Az a horvátokhoz a dalmát vá
rosok, a frankok és Itália révén jutott el. A másik lényeges elem a bizánci 
kultúra hatása. Mindez sajátos kettősséget hozott létre a horvát írásbeli
ségben. Ebben jelen volt a latin nyelvi kultúra, az egyházi szláv nyelv hor
vát változata, elsősorban a glagolita, és kisebb részben a cirill írás is.
A horvátoknak két államalakulatuk is megjelent, az egyik északon a Szá
va és Kupa folyók között, a másik délen, Dalmáciában. Az utóbbi bizo
nyult tartósabbnak, erősebbnek, és a X. század elején vált királysággá. 
A horvátok első koronás uralkodója Trpimirovity Tomislav volt. 1073- 
ig uralkodott a Trpimirovity-ház. A horvátoknak tehát korábban volt ál
lamalakulatuk, mint a később érkező magyaroknak. A magyar feudális 
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közigazgatási rendszer horvát mintára alakult ki. Az ispánság megfele
lője a horvát zsupánság volt, mely ott máig is működik.
A horvát királyi háznak többszörösen voltak rokoni kapcsolatai a szom
szédos magyar Árpád-házzal. Ezért a horvát királyi dinasztia kihalá
sa után a magyar korona trónigénnyel lépett fel. Ez Szent László, majd 
Könyves Kálmán idején történt. A horvát nemesség nagyobbrészt elfo
gadta a magyar fennhatóságot, de a horvát nemesek kisebb része fegy
veres ellenállást is tanúsított. Végül Könyves Kálmán valószínűleg meg
egyezett a horvát előkelőkkel, és 1102-ben horvát királlyá koronázták. 
A magyar államalakulaton belül Horvátország végig teljes autonómi
át élvezett. Az ország élén a király által kinevezett horvát bán állt. Ez a 
tisztség mindvégig az egyik legrangosabb pozíciónak számított. A ren
di országgyűlések kialakulása után a horvát nemesség önálló tartományi 
gyűléseket tartott. A harmonikus viszony 800 éven át fennállt.
Csak a XIX. században, az új eszmék (a nemzetállam koncepciója, naci
onalizmus) térhódításának idején romlott meg ez a kapcsolat. Példa rá a 
magyar forradalom ellen vonuló Jellasics bán. A közös horvát-magyar 
államalakulat megszűnése az első világháború végén, a Habsburg-biro- 
dalom széthullásával egy időben történt meg.
A horvát és magyar államot mindig összekötötte a közös ellenség elle
ni küzdelem (tatárjárás, török veszély, Velence hódításai, a Habsburg- 
udvar központosító törekvései) és a közös gazdasági érdek. A horvát fő
nemesi és nemesi családok nagy része jelentős szerepet játszott a ma
gyar történelemben. Megemlítendők a Zrínyi, Frangepán, Draskovics 
családok. Jurisics Miklós, Fráter György, Janus Pannonius, más néven 
Csezmicei János sem kevésbé ismert alakjai a magyar történelemnek. Ok 
is horvátul ejtették ki az első szót.

A harmadik napon a Duna- 
Dráva Nemzeti Park ven
dégei voltunk. Láttunk ezer 
csodát és hallottunk ezernyi 
információt. Örtilosnál várt 
minket első vendéglátónk, és 
utána végigkísértek a folyó 
mentén. Mint ahogy az el
ső napon, úgy ezen a harma
dik napon is jól felkészült tú
ratársunk, Gizi tartott szóval 
bennünket a magyar szaka-

™asr-

A Mura és a Dráva összefolyásánál 
I_________ kavargó örvény ■
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szokon. Az érintett legapróbb helységről is tudott minden információt. 
Az első megállónk Őrtilosnál volt. Itt folyik össze a Mura és a Dráva.
A parthoz ereszkedő lejtő keskeny erdősávja megőrizte az eredeti folyó 
menti flórát és faunát. A Szent Mihály-domb hasonló nevű kápolnájától 
a tiszta időben akadálytalan kilátás nyílt a Drávára, a Dráva síkjára és el
ső napi programunk színhelyére, a Kalnik-hegységre.

Szuggesztív előadás a kápolnában

Kilátás a Szent Mihály-dombról 
Horvátország felé

Távcsővel még a vár és a sziklás gerinc is pontosan kivehető volt. A ká
polna papja remek előadást rögtönzött nekünk az épületről és a környék 
történelméről. Gondolatai és mondatai szertelenül csapongtak, de a vé
gére mégis logikus rendszerré állt össze az információhalmaz.

A második megálló a Drávaszentesi Oktatási Központ frissen elkészült 
épülete volt. Az építmény igen különleges hangulatot áraszt. Egyszerre 
modern és korszerű, ugyanakkor hagyományőrző stílusú. Az ember és 
természet egységét hirdeti. __________________________________

»

| A Drávaszentesi Oktatási Központ aulája, 
a mennyezeti „csillár"

Az oktatási központ épülete 
kívülről
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Tornyából a drávaszentesi rétre lehet látni. A rét eredeti növényállomá
nyát legeltetéssel állították helyre, illetve őrzik meg.

A barcsi kikötőben hajó várt ránk, mellyel egészen Drávatamásiig hajóz
tunk. A Csomoros-sziget, a hajóút állomása, a „csomoros" fekete nyár
ról kapta a nevét.

Végigjártuk a tanösvényt és megismertük a sziget jellegzetes élővilágát, 
többek között a téli zsurlót, amiről még nem sokan hallottak közülünk.

A nap utolsó megállója, egyben a háromnapos túra legutolsó program
pontja a barcsi ősborókás megtekintése volt. Itt egy rövid sétát tettünk. 
Láttuk a jelenleg 45 „fős", de a tervek szerint 200 egyedesre bővülő 
rackanyájat. A legeltetéstől várják a babérmeggy és az alkörmös visz- 
szaszorulását a park ezen területén. Megtudtuk, hogy a boróka nem is 
olyan ősi faj itt, csak a XX. század elején terjedt el az addigi gazdálko
dási mód megváltozásával.

A harmadik nap is hasonlóan tartalmas volt, mint az első kettő. A lapo
san tűző délutáni nap búcsúzóul bearanyozta az egész rétet, már figyel
meztetve a közelgő őszre. Elköszöntünk vendéglátóinktól, és egy kicsit a 
nyártól is. Élményekkel telve hazaindultunk.

103



MECSEKI BARANGOLÁSOK FÉNYKÉPEZŐGÉPPEL

T. Hardy Judit

„Képeinek témája és szépsége lelki világának tükörképe." A Mecsek minden évszakban tálcán kínálja szépségeit, zavarba 
ejtő bájait, a természet örökös változásának csodáit. Amikor 
éppen az erdőben barangolok - legyen az ősz vagy tél, tavasz 

vagy nyár -, mindig épp akkor tartom a legvarázslatosabbnak. Aztán a 
következő alkalommal azt gondolom: ennél szebbet nem láttam még... 
A májusi ezerféle zöld, az októberi bíborok, a nyári délutánok lombo
kon áttörő fényei, állatnyomok a szikrázó hóban... A természet elvará
zsol. Kikapcsol, áttisztít, regenerál. Azt hiszem, függő vagyok. Ha egy 
hétig nem jutok ki az erdőbe vagy vízpartra, érzem, valami hajt, űz, ha 
csak egy órára is, ott kell lennem, találkoznom kell vele... Pedig napjá
ban többször megnézhetném a képeket, melyeket mecseki túráimon ké
szítek. De az mégsem ugyanaz... Viszont az éppen aktuális gyönyörű
séget meg kell örökíteni! így aztán egyre gyűlnek a fotók, a megismétel
hetetlenek, az ugyanott-készültek és mégis sohasem-egyformák. Ezeket 
a képeket szeretném Önökkel megosztani egy „évszakos időutazás" for
májában. De azért menjenek ki és nézzék meg élőben is!

Tavasz

Március elején Sikondán az erdei békák tömegesen indulnak a horgászta
vakhoz, hogy gondoskodjanak az új nemzedék világrajöveteléről, felne
veléséről. A Magyar Madártani Egyesület évek óta szervezi a „békamen
tést" - a békák átsegítését az úton, nehogy a gépkocsiforgalom áldozatai
vá váljanak. Az erdő és a műút között kifeszített hálókban fennakadt bé
kákat vödörbe gyűjtve visszük át a tóba.
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A vödörben
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A tnészkőhegységek jellegzetes karsztjelenségei a víznyelők (Orfű felé)
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A sikondai horgásztó tavaszi alkonyaikor

Sütkérező mocsári teknős
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Szürke géniek

Szitakötő lettem, a ruhámat itthagytam 
(szitakötőlárva levedlett inge)

109



T. Hardy Judit: Mecseki barangolások fényképezőgéppel

110



T. Hardy Judit: Mecseki barangolások fényképezőgéppel

Mélifű (Mecsek-tea)

Ahol a Mecsek a zselici lankákkal 
összeborul... .barangolás a Hegyháton

Az orvosi atracél (Anchusa officinalis) r 
az utak szélén virít

------ 111 ------
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A havasi cincér (Rosalia alpina) 
az öreg bükkösökben érzi jól magát

Hegyháti dombok és a Mecsek 
„hátulról" (Karácodfa)
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A gilisztaűző varádics (Chrysanthemum vulgare)...

... és a pókhálós bojtorján (Arctium tomentosum) is fontos gyógynövény
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Őszi kikerics (Colchicum autumnale)

Mecseki bükkös
(Pap-rét és Püspökszentlászló között)
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Erdei napsütés

Gomba-lámpás

Tapló-tányér

Nagy őzlábgomba
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Őszi „kincsek", termések:

Az iszalag,...

... a vadrózsa gyümölcse, a csipkebogyó,...
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Pókhálók
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Kevesen ismerik a sikondai hétvégi házak mögött „rejtőzködő" Cserma- 
aljai Természetvédelmi Területet. Ide érdemes fél órára is kisétálni, és 
feltöltődni a hely varázslatos hangulatával! 200-300 éves „hagyásfák" - 
mint valami óriások - vigyázzák a fiatal (kb. 50 éves) erdőt. A csertöl- 
gyek, mint „ezerkarú boszorkányok", a bükkök, mint „óriás varázslók", 
az „aggastyán gyertyán-apók" lenyűgöző élményt jelentenek.
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Novemberi hangulatok a Szuadó-völgyben:

Tusnádi Kntiiliii felvételé
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Vaddisznó-gyökér

Az év utolsó napján, 
útban a Zengőre

Kollektív falatozás 
(verebek, zöldikék, tengelicek)

r; ' íi
? 

pl 1 ’ 1* 1
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Téli mogyoró

A zuzmók nagy mennyisége 
tiszta levegőt jelez.

Búcsú egy téli naptól...
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A DUNASZEKCSŐI TÖRÖKLYUK 
KIALAKULÁSA ÉS FENNMARADÁSA

A dunai magaspartban található 
korróziós üreg - barlang - keletkezésének és fejlődési eseménysoroza

tának, valamint 
tartós fennmaradásának mérnökgeológiai szempotú értékelése.

Kraft János
„Szakemberként ismerjük, 

dolgozatát érdeklődéssel olvassuk."

Duna folyam jobb oldalán, Magyarországon elhelyezkedő magasparti1 
vonulat egyik önálló részletét alkotja a dunaszekcsői Várhegy és an- 

ak tömegével északi irányba közvetlenül érintkező Szent János- 
hegy. Napjainkra elsősorban a régészeti leletek előfordulása alapján vált iga
zán értékessé a vonulat tetőszintje, de az időszakosan jelentkező és esetenként 
igen nagy kiterjedésű felszínmozgások kialakulása alapján a földtan, a mérnök
geológia és a geomorfológia számára is igen érdekes a terület. Ennek okán már 
több esetben vizsgálat tárgyát jelentette a magasparti területsáv, hiszen a törté
nelmi időkből visszamaradt feljegyzések és utalások, valamint a XX. századi 
események2 alapján a dunaszekcsői magasparton megismétlődően jelentkeztek 
sokak számára nehezen értelmezhető gravitációs tömegáthelyeződések.
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A közelmúltban (2002-2003 években) végzett régészeti feltárások egyik hely
színe volt a magasparti részlet keleti (Duna felőli) oldalán található Töröklyuk, 
melynek jelenléte és történelmi időkben betöltött szerepe vitaalapot is jelen
tett a szakemberek körében. A suvadásos5 területrészen megismert bejáratú, és 
így napjainkban már nehezen megközelíthető helyzetű Töröklyuk egyesek sze
rint kizárólag emberi tevékenység eredménye, míg mások szerint természetes 
folyamatok során is keletkezhetett. A véleménykülönbségek és a területre jel
lemző időszakosan fellépő tömegmozgásos eseménysorozatok, továbbá a jelen
legi morfológiai formák alapján célszerű, hogy a terület geológiai és morfoló
giai adottságai, mérnökgeológiai viszonyai, valamint az itt érvényesülő termé
szeti folyamatok alapján adjunk magyarázatot vagy igazolást az utóbbi helyzet
értékeléshez.

Szoftverrel szerkesztett tömbszelvény délkeleti nézettel

Légifotó a magaspartról északnyugi
irányból készítve''

(A Várhegy tömbjével együtt 
érzékelhető a magaspart peremén az 

antropogén terepátalakítás.)
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A Várhegy és a Szent János-hegy keleti oldala közvetlenül a Duna-meder fe
lett magasodik, és a folyam feletti, valamint azzal közvetlenül érintkező rész
leteik kizárólag olyan negyedidőszaki7 laza üledékekből épülnek fel, melyek 
közül a kőzetliszt (közismertebben lösz)8 jelenléte meghatározó. Az eróziós 
hatásokra igen érzékeny kőzetliszt tömegében gyakran, de leginkább alsóbb 
részletében eltérő vastagságú és térbeli kiterjedésű egykori terepszintet vagy 
akkumulációs szinteket is alkotó fosszilis talajok9 ismeretesek.

m B.r.

Dunaszekcsői magaspart geológiai és vízföldtani szelvénye

Kelet 
(90°)

finomhomokoi lön (kőzetliizt)

talaj (közetliiztei agyag)

Nyugat
(270°)

omladék (humuizoi)

flnomhomoko« kftzetMezt (10íz)

foitzilii talaj (vgrőibarna térfogatvált ózó agyag)
fonzilii tah^j (vOrOibama erőien térfogatváltozó agyag)

tömött löiz

Geológiai felépítés és a vízföldtani viszonyok összefoglalása

agyagoiodott omladek

Felül barna, majd mélyebben vörösbarna eltemetett talajok környezeté
ben helyezkedik el a felszín alatti első vízszint (talajvíz), melynek hely
zetét a Duna jelenléte is befolyásolja. A talajvíz mozgásának iránya a 
magasparti vonulat keleti oldalán a folyam felé tartóan alakult ki oly 
módon, hogy annak alacsony vízállása10 esetén a Várhegy lábvonalában 
még természetes források is megmutatkozhatnak. A folyam tartósan ma
gas vízállása és áztatása esetén azonban a lábvonali vízkilépések akadá
lyoztatása miatt a talajvíz az agyagsávokkal sűrűn tagolt kőzettér kör
nyezetében fokozatosan megemelkedik. Ennek következményeként a 
korábban csak földnedves állapotú agyagos sávok és az azokra közvet
lenül települt kőzetliszt alsó zónája átnedvesedik, vagy esetleg végle
gesen átázik. Utóbbi esetben az agyagsávok feletti kőzetliszt szerkezete 
visszavonhatatlanul károsodik, tehát a tartósan magas árvíz következ-
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ményeként a kőzettér meder környéki részletében olyan végleges álla
potváltozás lép fel, melynek hatására a terepszintig tartóan maradandó 
változást eredményező átrendeződés kezdődik.
Előbbiekből következik, hogy a Várhegyet felépítő kőzettérnek a Duna- 
mederrel közel azonos magasságú részleteiben a rétegek időszakos ár
vizekhez kötődő átázása következményeként a terület meredek lejtői
nek és kőzetfalainak stabilitása fokozatosan leromlik, mely végül a te
repszint gyors és végleges átalakulását jelentő felszínmozgásos11 ese
mények (több mozgástípus) jelentkezését eredményezheti. A területen 
végzett célirányos vizsgálatok12 szerint a tartós átázás, valamint a folyam 
lábvonali eróziójának együttes hatására alakultak ki a terepszinten és an
nak közelében azon felszínmozgásos jelenségek, melyek többnyire csú
szás, suvadás13 (tehát szeletes földcsúszás) formájában, továbbá kisebb 
utómozgásokat is jelentő omlásokként, esetleg kúszásként mutatkoztak. 
Kialakulásuk, kiterjedésük valamint nagyságuk szélsőségesen változott 
az irodalmi adatok szerint, hiszen a gyakran megismétlődő - alig észre
vehető - rövid idejű kisebb mozgások mellett volt már több mint 1 mil
lió m3-es tömeggel pár óra alatt lezajlott anyagáthelyeződés is a Várhegy 
keleti oldalán. Utóbbi mozgás (szeletes földcsúszás) eredményeként ide
iglenesen olyan sziget alakult ki a Duna medrében, melyet később a fo
lyó fokozatosan elhabolt.

Szeletes földcsúszás • suvadást

A Várhegy keleti lejtője 
a frontszakadás jelenlegi felületével 

a Töröklyuk irányából'4

Cholnoky /.: Balaton c. könyvében 
megjelent magyarázó ábra 

színezett és módosított változata 
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A terület felszínmozgásokra való hajlama napjainkban is számításba ve
endő adottság, habár annak lehetőségeit jelentős mértékben csökken
tették a XX. század második felében, a szekcsői magaspart lábvonalában 
végzett partvédelmi beavatkozások (kőrakat, lábvonal megerősítése, so
dorvonal módosítása stb.).
A folyó szabályozását és a hajózást is elősegítő beavatkozások tartóssága 
csak időlegesnek minősíthető annak ismeretében, hogy az elmúlt években 
is történtek olyan kisebb-nagyobb omlások és csúszások a magaspart keleti 
oldalán, melyeknek omladékát vagy áthelyeződött anyagát a lábvonalban

lehet(ett) megtalálni árví
zi elhabolás(ok) hiánya ese
tén. Ezek azonban már 
nem azonos kiterjedésűek 
vagy jelentőségűek a több 
évtizede, esetleg több év
százada lezajlottakkal, de 
utalnak arra, hogy a terüle
ten napjainkban is érvénye
sül, és a jövőben folytató
dik az utómozgásos felszín- 
formálódási szakasz.
A néhány évtizeddel ko

Kilátás u Töröklyuk bejárnia feletti mayiisparli és 
frontszakadás peremvonali részletéről

rábban15 végzett mérnökgeológiai vizsgálatok és szakvélemények össze
foglalásai szerint a gyors állapotváltozásra alkalmas kőzettérrel közvet
lenül érintkező, valamint arra tartós hatásokat gyakorló folyam állan
dó jelenlétéhez kötődően alakultak ki megismétlődő jelleggel az elmúlt 
évszázadokban a tömegmozgásos jelenségek. Szakaszos érvényesülé
sük vagy időszakos felújulásuk mindvégig befolyásolta, esetenként 
meghatározta az emberi törté
nelem időszakában az itteni te
rülethasználatot. Erre utaló, 
hogy a valamikori peremvona
lak mögött kialakult akár 2-5 ür
es vastagságú szürke alapszínű 
kultúrtalaj16 a későbbiekben le
zajlott mozgások eredménye-

A lábvonal közelében található, korábbiul már lezökkeni kiillúrtalajos 
tnozgásos „főldszelel" (Az utóbbi évtizedekben fokozatosan közelit a I huni 
medréhez, továbbá nyitott oldalából időszakosan kiszakadnak a töredezett 

állapota eredményeként kialakult kisebb tömbök.
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ként napjainkban már különböző helyzetekbe jutott, és egymástól elszi
getelődött roncsokkal található a magaspart keleti oldalát alkotó lejtőn. 
A Várhegy és a Szent János-hegy lépcsőzött oldalában, a jelenlegi ma
gasparti peremvonal előterében épületmaradványok vagy egyéb régé
szeti leletek gyakran előfordulnak, de az eredeti terepszinthez viszonyí
tottan már 5-40 m-rel alacsonyabb abszolút szinteken.
Az ember jelenlétéhez elválaszthatatlanul kötődő szürke sáv (történel
mi idők terepszintje) egyenlőtlen vastagsága, helyenkénti hiánya alap
ján belátható, hogy a magasparti terület jelentős része az emberi tevé
kenység eredményeként véglegesen átformálódott. A történelmi idők so
rán kialakított mesterséges terepformák (pl.: bevágások, feltöltések stb.) 
alapján azonnal kérdésként vetődik fel, hogy a Várhegy keleti oldalán 
található Töröklyuk kialakulása hogyan és milyen célból történt, hiszen 
a befogadó kőzettér mérnökgeológiai adottságai és közvetlen környeze
tének jelenlegi állapota alapján megállapítható, hogy napjainkban már 
emberi használatra alkalmatlan helyzetben található. Mielőtt végleges és 
visszavonhatatlan megállapítások születnének kialakulására, szerepé
re stb., érdemes áttekinteni a Várhegyre és közvetlen környezetére érvé
nyes dinamikus térszínalakulás sajátosságait és annak törvényszerűsé
geit, hiszen azok magyarázzák és igazolják a Töröklyuk kialakulását, de 
sajnos árulkodóan utalóak annak jövőben várható állagromlására vagy 
esetleges felszámolódására.

Előbbi kijelentés arra alapozódik, 
hogy a dunaszekcsői Várhegyen és 
annak tágabb környezetében fel
lépő felszínmozgásos jelenségek 
időszakos kialakulása az elvégzett 
vizsgálatok szerint olyan összetett 
folyamat eredményeként történik, 
mely elválaszthatatlanul kötődik 
a magasparti területsávot felépí
tő kőzettérhez, a lábvonalban elhe
lyezkedő Dunához és annak idősza
kos hatásaihoz, valamint a történel
mi korokban megvalósult különbö
ző célú területhasználatokhoz. Az 

említettek együttes hatásaként a jelenlegi terepformák szerint az elmúlt 
évszázadok során több esetben alakultak ki olyan jelentős mértékű fel
színmozgások a dunaszekcsői Várhegyen, melyeknek eredményessége 
jól visszatükröződik a napjainkban érvényes morfológiai viszonyokban, 

A Töröklyuk megismert - 2003-ig feltárt 
- részletének helyzete a magasparti 

sávban
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és egyúttal előrejelzők a jövőben is várható események kialakulására, 
vagyis a korábbi mozgásos események lehetséges megismétlődésére.
A Várhegy keleti oldalának mérnökgeológiai szempontú értékelése17 alap
ján kijelenthető, hogy a Töröklyuknak nevezett „pince vagy barlang" kiala
kulása nem a jelenlegi morfológiai helyzetben történt. így napjainkban 
már csak az egykori kiterjedésének töredéke18 található olyan környezet
ben, ahol az elmúlt évszázadok során több szakaszban véglegesen átala
kult a morfológiai helyzet a hatásviselő kőzettér-erózió érzékenysége és 
felszínmozgásra való hajlama, valamint a tartós emberi jelenlét következ
ményeként. Ennek eredményeként adódik, hogy az eredeti „Töröklyuk"- 
nak jelenleg csak a torzója, vagy átalakult, esetleg az eredeti barlang to
vábbi fejlődését jelentő részlete található meg a kőzetfalban. így az előb
biekben említett helyi adottságok és a Töröklyuk napjainkban feltárult 
részletének ismeretében érdemes röviden áttekinteni a Várhegy jelenle
gi arculatát kialakító folyamatokat, hiszen azok nemcsak magyarázzák, 
hanem igazolják a barlang természetes keletkezését. Amennyiben közis
mertté vált valamely nyitott részlete a felfedezése előtti évszázadokban, 
akkor nem zárható ki egykori lehetséges szerepe az emberi történelem
ben. Azonban a jelenleg csak feltételezhető lehetséges használatára utaló 
részlete a napjainkra kialakított talpszint alatt valószínűsíthető.
Földtani, mérnökgeológiai, geomorfológiai, hidrológiai stb. vizsgálatok 
és terepi megfigyelések szerint a Várhegy keleti oldala a Duna állandó 
eróziós hatásai, valamint az azok következményeként jelentkezett gra
vitációs tömegmozgások miatt az elmúlt évszázadok alatt fokozatosan 
nyugati irányba helyeződött át. így a folyam jelenlegi medrének nyuga
ti oldalán található kőzetfalak és meredek lejtők a tartós lábvonali eró
zió közbeni csuszamlások eredményeként alakultak ki. A felszínmozgá
sokat, valamint azok szakaszos megismétlődését, továbbá a felszínt vég
legesen átalakító emberi jelenlét eredményességét támasztja alá, hogy 
jelenleg szabályos lejtőforma már nem is található a Várhegy keleti olda
lán. A terepfelszínt átalakító folyamatok közül a csuszamlásokkal törté
nő térszín-átalakulás sajátosságainak ismerete a legfontosabb, hiszen a 
Várhegyen megvalósult emberi jelenlétnek évszázadokon keresztül ah
hoz kellett alkalmazkodnia.
Az olyan laza üledékekből álló lejtős területeken, mint a szekcsői Vár
hegy, a szeletes földcsúszásokkal lezajló gravitációs anyagáthelyező
dések igen gyakran előfordulnak. Kialakulásukhoz több olyan feltétel
nek kell adottnak lennie, melyek közül igen fontos a földtani felépítés, 
a morfológiai helyzet, a vízföldtani sajátosság, a meteorológiai változá
sok utáni gyors átnedvesedés lehetősége, továbbá a lábvonali erózió az
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időszakos árvizek jelentkezésével. Ezek együttesen és egymásra is hatva 
több szakaszra bonthatóan alakítják ki azon gravitációs tömegmozgást, 
melynek első részleteként kell megemlíteni a terepszint alatt jelentős 
mélységben elhelyezkedő suvadási fészek fokozatos kifejlődését. Ezen 
zóna Dunaszekcsőn az agyagsávok környezetében, kezdetben többnyire 
csak azok felületéhez kötődő elhelyezkedésű. Az itteni kőzetállapot - te
hát az agyag és a reá közvetlenül települt kőzetliszt alsó zónájának üle
dékföldtani sajátosságai, fokozatosan érvényesülő átázottságának mér
téke stb. - indukálja majd későbbiekben a további eseményeket. A kö
vetkező szakaszban a terjeszkedő suvadási fészek19 feletti kőzettérben a 
szárazon maradt részletekben nyírási repedések alakulnak ki. Ezek helyi 
tapasztalatok szerint akár a terepszintig is kiterjedhetnek.
Amennyiben a szárazabb kőzettér elnyíródásával vagy valamelyik indu
káló hatás hirtelen megszűnésével20 nyugalmi állapot alakulhat ki, akkor 
a mozgásos folyamat időlegesen megállapodik. Ezen nyugalmi állapot

Szeletelődött közetteibe mélyített árok Dunaszekcsőii

természetesen csak látszólagos, hiszen már megkezdődött a kőzettérben 
azon visszavonhatatlan változás, mely a későbbiekben majd mozgásos 
eseménnyel tovább folytatódhat21. A késleltetés mértéke nagyon változó 
- és alapvetően a természet törvényeivel befolyásolt - tehát az emberi 
tervezés számára előre nem lehet kiszámítható. Az időszakos nyugalmi 
helyzet szerencsés(?) esetben lehet akár több évszázad is.
Ha a repedések kialakulásával nem oldódik ki a mélyebben keletkezett 
feszültség, akkor a mozgáshoz elvezető eseménysorozat fokozatosan 
gyorsuló ütemben tovább folytatódik. A suvadási fészek környezetében 
változatlanul folytatódó áztatás hatására az ottani kőzetek fokozatosan 
elveszítik nyírószilárdságukat, és folyamatosan sárfolyásos állapotba 
jutnak. Ekkor a korábban szeletelődött részletek alatti kőzettér már nem 
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biztosíthat stabilitást a felsőbb helyzetű részleteknek, hiszen azok súlyát 
végül már nem tudja elviselni. így a terepszintig már kifejlődött repedé
sek vagy szakadások nyomvonalához igazodva a szeletek többnyire sor
rendiséget is alkotva lezökkennek, mivel a nyíródás miatt a szétesett ál
lapotú kőzettérre a korábbinál nagyobb és koncentráltabb nyomás hat. 
Az egyensúlyi helyzetet addig fenntartó állapotok (konszolidáció, kőzet
anyag kötése stb.) viszont már felszámolódott az átázás sávjában. A sze
letek zökkenésének hatására már deformálódik az agyagos zóna is, mely 
képlékeny állapotában a történtekre válaszul félhengeres görbéhez ha- 
sonlíthatóan megsüllyed, és végül átalakul csúszólappá.
Az egymás melletti szeletek állandóan fokozódó nyomása és az agyag
sáv deformálódása miatt a sárfolyásos állapotú kőzettömeg (a csúszólap 
felülete és a felette átázott kőzetliszt, mint a mozgásba jutó kőzettömeg)

Mérnökgeológiai értékelés a földtani és vízföldtani viszonyokat bemutató szelvényen

a legkisebb ellenállás, vagyis a lejtőfelület irányába tartóan kitér, vagyis a 
lábvonali átáztatott zóna előrenyomul. Felületén kezdetben megtarthat
ja, de megbillenti a legelső22 helyzetű korábban már a háttértől elszakadt 
sávot. Az oldalirányba elindult sárfolyás anyagának helyére a magasabb 
helyzetű - következő - szelet fokozatosan lezökkenhet, lesüllyedhet, va
gyis e mozgás már tovább is tolja a sárfolyásos tömeget, miközben las
san vékonyodik a csúszólap. A további mozgássorozat a peremvonal
nál hátráló tendenciával folytatódik, mely újabb szeletek - már elnyíró-
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dott kőzetsávok - zökkenésével jár, miközben a lábvonali részletek to
vábbra is előre nyomulnak. Ezek együttes hatására végül elvékonyodik, 
akár elszakadhat a csúszólapot alkotó és gyengített állapotú agyagsáv is, 
ám ennek azonnali következménye lesz, hogy a sárfolyásos tömeg az al
sóbb helyzetű szeletekkel a felületén még tovább mozoghat, hiszen az 
addig lassan deformálódó agyagtest e részletével már felgyorsulva vesz 
részt a mozgásban. így a terepszinten nem látható, hogy a korábbi ál
lapotokhoz viszonyítva már jóval nagyobb kőzettömeg áthelyeződésé
re nyílott lehetőség. Végül a háttérben lezökkenő szeletek együttes nyo
mására, valamint az agyagsáv képlékenységének közös eredményeként 
a lejtő lábvonalában kialakul a torlódott zóna, melyet a suvadás nyelve
ként azonosítanak. A mozgással szemben a nyelv gátat alkot, és végül 
ideiglenes megtámasztást is ad majd a mozgással átrendeződött kőzettö
megnek. A suvadási nyelvben azonban nemcsak a sárfolyás anyaga he
lyezkedhet el, hiszen a képlékennyé vált agyag is felboltozódhat. Tehát 
a magaspart vagy akár meredek lejtők lábvonalában a korábbiakhoz vi
szonyítva olyan pozitív terepforma alakul ki, mely Dunaszekcsőn egy
kor ideiglenes szigetet alkotott a Duna23 medrében.
A mozgás látványos részletének bekövetkezte után az új terepformák je
lenléte miatt a területre érkező felszíni vizek elfolyása is módosul, hiszen 

a mozgás előtt és a későbbiekben kialakult szeletelődések valamint zök
kenések eredményeként a lejtő felszíne a korábbiakhoz viszonyítva erő
sen tagolttá (többnyire lépcsőzötté) válik. A mozgásba jutott kőzettér foko
zott erózióérzékenysége esetén, valamint a terület utómozgásokra való haj
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lama miatt ezen állapot fokozatosan felszámolódik majd a későbbiekben, 
de annak bekövetkeztéig érvényesülhetnek a kőzetliszt tömegében azon 
korróziós hatások, melyek a mozgásba jutott területen és annak közvet
len környezetét átszelő haránt és hosszanti repedések nyomvonalában kon
centráltan léphetnek fel. E repedések akkor jutnak kitüntetett szerephez a 
korróziós hatásoknál, ha az első zökkenések már jelentős, vagyis több m-es 
szintkülönbségeket eredményeztek, továbbá az utolsó szeletelődések felső 
lépcsőinek felszíne ellenlejtesé alakul a megmozdult lejtőoldal eredeti fel
színének hajlásához viszonyítva. Ilyen lépcsők közül a felsők a frontszaka
dások azon felületével is közvetlenül érintkeznek, amelyek mögött a kőzet
tér mozgásba már nem jutott, de a mozgást megelőző repedésrendszerrel 
átjárt állapottal visszamaradt eredeti helyzetében. E sajátosság akkor ala
kulhat ki, ha a frontszakadás a repedésekkel átjárt területen belül - nem an
nak peremén vagy határvonalain - mutatkozik. így csak annak előterében 
található a mozgásba jutott kőzettér, de a közvetlen környezet, vagyis a 
frontszakadás hátterében a kőzettér változatlan helyzetben maradva még
is repedésekkel átjárt állapottal található.
A mozgás nélküli frontszakadás mögötti kőzettérben a zártan maradt 
repedések a továbbiakban majd kinyílhatnak, tehát jelenlétük eredmé
nyeként már kijelölődött a későbbiekben bekövetkező újabb mozgás le
hetséges zökkenéseinek nyomvonala.
Az előbbiekben vázolt ok-okozati fejlődésű és időszakosan fel- vagy 
megújuló mozgások előfordulása jellemző a szekcsői magaspartra is, hi-

A bejárat melletti repedések, szakadások I A Töröklyuk szeletelődött kőzettere
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szén a Töröklyukban és a közvetlen vagy a tágabb környezetben meg
találhatók az erre utaló egyértelmű jelek. A kőzettér nyíródott állapota 
nemcsak a magaspart jelenlegi nyitott falfelületein, hanem a barlangban 
is megmutatkozik. A Töröklyuk bejárata melletti kőzetfalon az egyko
ri frontszakadás mögötti gyengített kőzettér jelenleg erősen szakadásos, 
hiszen a korábban kifejlődött repedésekhez igazodóan tömbösen elvá
ló. Az elválási felületet az egykori frontszakadás mögötti keresztirányú 
nyíródási repedésrendszer alkotja, míg a tömbösödés a reá merőleges 
hosszanti repedések által meghatározott25. A Töröklyuk szelvényében 
tapasztaltak szerint a nyíródási repedések nemcsak oldalirányokba foly
tatódnak tovább, hiszen az üreg oldalain és mennyezetén is tagoltság 
mutatkozik, tehát a befogadó kőzettér is gyengített állapotú. E repedések 
és azok egymásra merőleges volta egyaránt felismerhető a bejárat mellet
ti kőzetfalon, valamint az üreg bejárata mögötti mennyezeti részletben, 
vagyis a Töröklyuk már korábban legyengített (elnyíródott) kőzettérben 
alakult ki. Keletkezése után napjainkig nem történt olyan mozgás a te
rületen, mely jelenlegi szelvényét módosította volna, hiszen mennyeze
te vagy oldalai nem tagolódtak utómozgásokkal, és a szelvényében meg
mutatkozó repedések zárt állapotúnak minősíthetők.
A bejárat környezetében és a mennyezeten, vagyis az eltérő helyszíne
ken és különböző abszolút magasságokban megmutatkozó nyíródá- 

Bejárat melletti nyírodási 
repedésrendszer
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si repedések helyzete és irányultsága, valamint a Töröklyuk mélysé
gi kiterjedése alapján nemcsak okkal feltételezhető, hanem ily módon 
bizonyítható is, hogy a jelenlegi magasparti felület mögött legalább 
20 m-es szélességű (nyugati irányban terjeszkedő) sávban26 legyen
gített állapotú a kőzettér. A gyengítés (vagyis az elmozdulás nélkü
li szeletelődés) időpontja mindenképpen több száz évvel korábbra te
hető, hiszen a Töröklyuk léte már a XIX. században megemlítésre27 
került, mint helyi érdekesség, továbbá természetesen monda is fűző
dött ismeretlen időpontú keletkezéséhez.
Az 1880-as évek végén az akkori barlang állapotáról általános ismertetőt 
is adó híradás szerint alakja eltért a napjainkban ismerttől, hiszen az ak
kor „Körülbelül 2 öl magas, aljában 4-5 láb széles, feljebb mindig keskenyebb, 
legfelül góth alakú, éles sarokba fut össze.". Gosztonyi J. szerint „...emberi ke
zekkel ásatott..." és végében olyan 3 lábnyi széles nyílást említ, mely szerint 
azon átjutva „belső üregbe lehetett hatolni, mely szoba alakú jókora tér volt, két 
oldalán a földből készített padokkal s kivájt különböző alakokkal".. E leírás már 
elfogadottan használja a „Töröklyuk" elnevezést, hiszen a helyiek már 
közel 20 éve ismerték létezését28.
A település történetét ismételten és jóval részletesebben feldolgozó Ha
lász F. szerint „A part, a Duna többszöri áradása folytán elmosódott, és 1860- 
ban a Töröklyuk bejárata szabad lett. Azóta azok, akik a Töröklyukba jártak, 
mind mást és mást adnak le annak belsejéről. A szomszédos szőlőbirtokosok az 
üreg merőleges részét rőzse és szárkévékkel tömték be azért, hogy az itt játszado
zó gyermekeket a lezuhanástól megmentsék. Ez aztán így is maradt 1945 nyará
ig. Ebben az évben három Szekcsőn nyaraló fiatalember, név szerint Haszberger 
István, Niederkircher Tibor iparosok és Bodnár Jenő iparművész nagy erőmeg
feszítéssel, vödörszámra, eltávolították a behordott dolgokat és földet, hogy hoz
záférhetővé tegyék a Töröklyuk ismeretlen részeit. A leközölt rajzokat és adato
kat az ő bemondásaik után készítettem. Amint ők mondották, a merőleges csator
nának még nincs vége. Azt állítják, hogy ez a merőleges csatorna még lejjebb is 
vezet. És a döngetésekből eredő hangok után ítélve, a közvetlen közelben egy na
gyobb üredéknek is kell lennie".
Továbbiakban méreteket és jellemzést is adó leírást közöl, mely szerint 
„...körülbelül 5-6 méter mélyen a part felszínétől, vízszintes irányba vezet a 
földbe, egy 1,55 m magas, 1,5 m széles és 10 m hosszú, bolthajtásos, kézzel vájt 
folyosó. Ennek elején, jobbra-balra, két-két üredék van az oldalba vájva. Ezek az 
üredékek akkorák, hogy egy-egy ember elrejtőzködhet benne, de csak állva. Pad
kával bírnak, amelyekre leülni is lehet. Csaknem azt a benyomást keltik, mintha 
őrök helye lett volna. De lehet, hogy ajtók elhelyezésére szolgáló ajtószárfák he
lye. Ezt a csatornát követi egy lefelé és egy felfelé táguló, de az előbbivel egyen-
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lő szélességű, durván ásott csatorna. Hossza 9 méter. Az alsó lejtő végén nyílik 
egy 190 cm széles lyuk, mely lent csak 180 cm átmérőjű. Ennek a mindig szűkü
lő lyuknak a mélysége 9 m. Ebből a lyukból ágazik ki egy sütőkemencéhez hason
ló és 3,5 m hosszú, 1,3 m széles és 180 cm magas üredék. Ettől a meredek csator
nának a vége körülbelül 1 m-re van." 

A különböző időpontú leírások 
valamint az első rögzített megis
merés30 időpontja és körülményei 
alapján, továbbá a Töröklyuk bel
ső részletein és bejárata környékén 
felismerhető terepi jellemzők sze
rint a barlang vagy annak kezde
ménye több száz évvel korábban 
alakult ki. A helyi természeti adott
ságok és a szabadon érvényesülő 
folyamatok31 alapján okkal valószí
nűsíthető, hogy keletkezésének első 
szakasza teljesen rejtetten történt az

ember számára. Előbukkanása teljesen váratlanul érte az itt élőket, és meg
adták az elfogadhatónak vélt, vagy a település jelentős történelme alapján a 
közérthető magyarázatot32 is.
A jelenlegi terepformák és a dunaszekcsői magaspart mérnökgeológi
ai szempontú értékelése, valamint az egykori leírások, megfigyelések és 
felvételezések ismerete alapján azonban finomítani szükséges a Török
lyuk keletkezésének körülményeit, hiszen jelentős természeti értéket je
lent. Nemcsak Magyarországon, hanem másutt is igazán ritkaság, hogy 
a kőzetlisztben keletkezett természetes üreg módosulásaival több száz 
éven keresztül fennmaradt. így a természetes folyamatok általi keletke
zésének és továbbfejlődésének, valamint későbbi esetleges emberi hasz
nálatának körülményeit érdemes részletesebben vizsgálni.
Az eltérő időpontokban különböző helyi sajátosságokat megemlítő 
és változatos keresztmetszeteket megadó leírások, valamint a leg
utóbbi felmérés alapján már közelebb jutunk a keletkezés körülmé
nyeinek, valamint a lehetséges későbbi módosulások mérnökgeoló
giai szempontú modellezéséhez.
A magaspart helyi sajátosságai valamint a mindenkori peremvonal mö
götti terület történelmi használata alapján okkal valószínűsíthető, hogy 
a Töröklyuk karbonátos kőzeteknél közismert karsztosodással közel 
megegyező folyamat eredménye. Itt is a víz oldása eredményezte a ki- 
üregelődést a nyíródási repedésrendszer felbővítésével, de az nem ke-
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mény (mészkő, dolomit stb.), 
vagyis szilárd kőzettérben, ha
nem laza üledékben történt, 
így fennmaradása valóban uni
kum, hiszen az ilyen keletkezé
sű üregek igen rövid időn be
lül felszámolódnak, mivel az 
esetek többségében egyszerű
en beomlanak a terepszint alat
ti korrózióval képződött te
rek. Felszámolódásuk többnyire 
annak következménye, hogy a te
repszinten peremük gyorsan to
vább bővül átázottan, és a turbu
lens vízmozgás omláshoz vezet
ve, kiüregeli oldalaikat.
A keletkezés, tovább fejlődés va
lamint a fennmaradás körülmé

nyeit a magaspartot alakító felszínmozgások törvényszerűségeivel lehet 
célszerűen összefoglalni, hiszen már korábban utalás történt arra, hogy a 
szeletes földcsúszások kialakulása többnyire nem rövid folyamat eredmé
nye annak ellenére, hogy a látványos szakaszuk viszonylag gyorsan33 le
zajló. Azonban rejtett előzményeik és már nem mindenkor látványos utó
hatásaik akár évszádokat is átívelhetnek, hiszen Dunaszekcsőn a Török
lyuk léte e sajátosságukat támasztja alá.
A kezdetet jelentő első szakasz a nyíródási zóna kialakulása, mely végül a 
magaspart egykori34 peremvonala mögött löszkút keletkezését is eredmé
nyezheti az akkori lakóterü
leten. Ez nem alapvető felté
tel az üreg vagy löszkút kez
deti kialakulására, de a jelen
legi szelvényében mindvégig 
megmutatkozó35szeletelődött 
kőzettér alapján mégis ez je
lenthette a kezdetet.
A repedésrendszer előzmé
nye, hogy a Duna akadályta
lanul, vagyis szabályozás 
nélkül, természetes módon 
habolta, vagy lassan levonu-

A dunaszekcsöi magaspart több száz évvel korábbi 
valószínűsített alakja és helyzete.
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Terepszint alatti „löszkutas" korrózió 
Dunaszekcsőn

ló árvizeivel tartósan áztatta a láb
vonalat36. A löszkút csak akkor vált 
közismertté, amikor a terepszintig 
felszakadva jelentősen kinyílt. Ek
kor feltehetőleg betömhették, de a 
Duna általi újabb árvizek miatti ké
sőbbi szeletes földcsúszások miatt a 
peremvonal mégis hátravágódott. 
A későbbi mozgással azonban fel
számolódott a löszkút nagy része, 
ám a turbulencia miatt felbővült 
hoszszanti repedés mégis megma
radt a frontszakadás mögötti kőzettérbe hatolóan. A nyíródott terüle
ten belül keletkezett frontszakadás előtti és annak felületével ellenlejtes

Egymásra merőleges helyzetű 
korrózióval bővült haránt repedés és 
mozgással is tágult keresztszakadás 

Dunaszekcsőn szeletes földcsúszásban

terepszintű szeletelődött sáv végül a 
már felbővült repedésbe kényszerít- 
hette az ide érkező felszíni vizeket, 
melyek így tovább bővítették az akkor 
még kisebb üreget.
Az oldás függőlegesen és vízszintesen 
egyaránt érvényesült. A kőzettérbe va
ló szintes irányú korróziós behatolás
nak, vagy oldalirányú terjeszkedés
nek a nyíródási zóna kiterjedése sza
bott határt. Elvégződésénél már csak 
a mélység irányába tartott a felbővítés. 
A frontszakadás mögötti nyíródott zó
na határán végül teljesen elnyelődött a 

mélység irányába az időszakosan bejutott csapadékvíz, de megformálta a 
mélység irányába e határon a talp környezetében több helyen azon ürege
ket is, melyek a korábbi leírások szerint 
a kemencére emlékeztetőek voltak.
Gosztonyi a folyamat sajátosságait tel
jesen hűen írja le azzal, hogy a talp 
szélesebb, mint a mennyezeti részlet, 
tehát a mélység irányába táguló volt 
az akkori hasadék. Ez megfelel azon 
sajátosságnak is, hogy a víztömeg 
nem emelkedő és szűkülő teret, ha
nem a mélység irányába hasadékként

Mozgás utáni terepszint 
és a Töröklyuk kezdeménye 

a magaspart frontszakadása mögött
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gyorsan fejlődő, esetenként kissé kiszélesedő teret alakít ki laza üledé
kekben. Színlők pedig nem igazán alakulhatnak ki a laza üledékben, 
hiszen a kőzettér laza kötése víz hatására szinte azonnal feloldódik37. 
Azon megjegyzése, mely szerint emberi kéz alkotta, arra utal, hogy a 
helyiek felfedezése után alakítgatták az akkori üreget, tehát megpró
bálták hasznosítani. Feltehetőleg az oldalak bővítésével vagy behordott 
anyaggal töltögették a talpat.

Halász azonban már egy átalakított és hordalékkal feltöltött fejlődési 
szakaszról közöl leírást, hiszen a méret és jelleg eltérő a különböző idő
pontú leírásokban. Meg kell jegyezni, hogy a felfedezők és bejárók sze
rint említett kemenceszerű terek több helyen is keletkezhettek a sakk- 
táblaszerűen elnyíródott kőzettömegben. A korróziós üregrendszer fej
lődése pedig nemcsak a mélység, hanem a terepszint (vagyis a mennye
zet irányába is történt) a hordalékok tartós beszállítása, a barlang ember 
általi célzatos feltöltése, főtéjének és oldalainak mállása következmé
nyeként. így a korábbi talpak alatti üregek egymástól akár el is válasz
tódhattak, mely egyértelműen magyarázza Gosztonyi és Halász leírása 
közötti jelentősnek is ítélhető eltéréseket.
A Töröklyuk tehát megismerése utáni közel másfél évszázad során je
lentősen megváltozott, de eredeti természetes kiterjedése még napjaink-
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A napjainkra kialakult helyzet 
(fel töltődéses lassú felszakadás)

ban sem ismert. Sajnos 
nem rekonstruálható tel
jes bizonyossággal már a 
mélybe elnyelődött víz
tömegek egykori kilépé
si helye a magaspart láb
vonalának38 környezeté
ben, vagy a hasadék e- 
gyes részleteinek korábbi 
mozgásokkal való felszá
molódása, továbbá az e- 
setlegesen és időlegesen 
kialakult árkok (szaka
dékok, üregek felszaka
dása stb.) nyomvonala. Ezen részleteket teljesen felszámolta a Duna 
XX. század utolsó harmadáig tartó természetes elhabolása, valamint az 
utómozgások tartós érvényesülése.
A barlangot befogadó kőzettér változásokra való érzékenységét és alkal
masságát napjainkban jól jellemzi a bejárat melletti bordázottság, mely a 
nyíródási zóna jelenléte mellett a szél, csapadékvíz vagy csak egyszerű
en a folyam feletti pára felszínformáló hatását bizonyítja. Ezek együttes 
hatására a nyíródások nyomvonala mentén mállik a kőzettér, megalkot
va a nyíródási sáv (földszelet) középvonalát bordaként.
Másik jelentős változási folyamat, hogy az eredetileg szűk hasadék foko
zatosan elveszíti természetes állapotára jellemző keresztmetszetét, hiszen 

A mennyezet irányába bővülő hasadék
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mennyezete napjainkra már kiszélesedő tendenciát jelez. E folyamat tel
jesen érthető, hiszen feltehetőleg felfedezése után már a XIX. század kö
zepén, vagy talán előbb(?) olyan tereprendezéseket is végeztek a perem
vonal mögött, melyet Gosztonyi is megemlít a helyszín leírásakor. Köny
vében rögzítettek szerint „...E barlang a várhegy északkeleti sarkától pár lé
pésnyire, a vársánczon túl elterülő, mesterkélten magasbított s egykor a várnak 
északkeleti fokát képező domb alatt, a Duna felé egyenes függelékéi partban em
beri kezekkel ásatott... "J9 Tehát a helybeliek már akkor megakadályozták, 
hogy a barlang tovább alakuljon természetes folyamatokkal, hiszen a kez
deményező és időszakosan aktívan alakító csapadékvizet nem engedték 
már szelvényébe bejutni. Ennek és a későbbi betöltések következménye 
lett, hogy a jelenlegi talpszintet nem lehet azonosnak tekinteni az erede
tivel. A valódi talp helyzetét csak sejteni lehet40, de az bizonyára soha
sem volt annyira szintes, mint a felmérésekben rögzített állapot. Az ere
deti talp feltöltése, feltöltődése, valamint az üreget alakító közeg kizárá
sa és ember általi alakítgatása eredményeként az eredetileg szűk hasadék 
jelentősen megváltozott az elmúlt sok évtizedben. A természetes módon 
zajló változások egyértelmű megjelenési formája a jelenlegi mennyezeti 
részlet ívelt felülete, melyen megmutatkozik a páralecsapódás miatti fe
lületi pergés41. A lepergő anyag természetes módon töltheti fel a talpat a 
továbbiakban is, tehát a valamikori hasadék a jelenlegi terepszint irányá
ba fejlődik, terjeszkedik. A löszben előforduló agyagásványok jelenléte, 
valamint a barlang nyitottsága a folyamatot hatásosan felerősíti, tehát ez 
végül majd a barlang felszámolódását is eredményezi.
Az előbbiekben ismertetett folyamatok valójában végigkísérték fejlődé
sét, de az utóbbi évtizedekben felgyorsultak. Mindezek mellett természe
tesen a barlangon kívüli helyszíneken jelenleg is folytatódik kisebb-na- 
gyobb részletek elválása a magaspart felületéből. Általában a korábban

fellazult részletek jutnak le csak 
napjainkban omlás (esetleg kú
szás, sárfolyás stb.) formájában 
a folyam közelébe, de azokat a 
vízfolyás korábbi évszázadok
ban végzett munkáját napjaink
ban is megismételve árvizeivel 
hamarosan eltakarítja.
Az előbbiekben felsoroltak és 
a jelenlegi helyi sajátosságok 
ismeretében tehát nagy bizo
nyossággal kijelenthető, hogy a

Árvízi szinlők a niagaspart lábvonalába 
jutott széteső állapotú lösztömbön
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Töröklyuk egy nagy mozgást (szeletes földcsúszást) megelőző repedés
rendszer kialakulása után képződött. Az akkor legyengített állapotba ju
tott teljes kőzettömeg elmozdulása azonban napjainkig még nem való
sult meg. Fennmaradása42 és későbbi megismerése pedig annak köszön
hető, hogy az egykoron repedezetté vált kőzettömegből mindig csak az 
aktuális peremi részletek - a repedésrendszert csak részlegesen elbontok 
- jutottak mozgásba. így a jóval korábban keletkezett43 és igen sokáig is
meretlen üreg keleti részlete teljesen felszámolódott ugyan, de legnyu
gatibb részlete torzóként még napjainkban is megtalálható, és egyedi ter
mészeti értéket jelent Dunaszekcsőnek.

Pécs, 2004. október

A fényképek és a mellékelt ábrák hivatkozás (végjegyzet) nélkül minden esetben a szer
ző saját felvételei, vagy általa készített számítógépes ábrák.

VÉGJEGYZET

1A Duna meder közvetlen közelében található több 10 m-es igen meredek partfalak vagy 
függőleges kőzetfalak.
2 Az 1960-as és 1970-es évtizedekben megmutatkozott nagy területre kiterjedő mozgások.
3 Scheuer Gy.: A dunai magaspartok mérnökgeológiai vizsgálata (Földtani Közlöny 109. k. 
2. f. 230-254. p. 1979.)
4 Moyzes A. - Scheuer Gy.: A dunaszekcsői magaspart mérnökgeológiai vizsgálata (Földta
ni Közlöny 108. k. 2. f. 213-226 p. 1978.)
5 Szeletes földcsúszások korábbi elnevezése, mely magába foglalta a rogyásokat is.
6 Internet - Dunaszekcső - Lugió lokálpatrióta honlapjáról letöltött kép.
7 A földtörténet utolsó kb. 1,8 millió éve.
8 Talajmechanikai megnevezése iszapos homokliszt.
9 Talajmechanikailag többnyire iszapok és agyagok esetenként mészkonkrécióval.
10 A Duna vízállása a szekcsői mérce szerint a + 81-90 m-es B.f. szintek között változik 
(VITUKI Évkönyvek).
11 Lejtős térszíneken gravitációs erő okozta tömegmozgás (derázió).
12 Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat, BARANYATERV stb. kéziratos szakvéleményei.
13 Cholnoky J.: A földfelszíni formák ismerete (Morfológia) - Egyetemi Nyomda, Buda
pest, 1926. p. 296.
14 A magasparti részlet módosult az elmúlt évtizedekben, hiszen az 1962-ben és 1996-ban 
felvett M = 1:10 000-es topográfiai térképek szerint a Várhegy keleti lejtőjén 34 év alatt kb. 
20 m-rel mélyebbre helyeződött a dőlt fákkal látható területrész (a kép bal alsó részlete).
15 Az 1965-1980 közötti években (Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat, BARANYATERV 
stb.).
16 Gyakran építőanyag-törmelékes és rendszertelenül szerves maradványokat is tartalma
zó humuszos zónák, melyek elsősorban a történelmi lakóhelyeken és az ottani emberi te
vékenységek során alakultak ki.
17 A hatásviselő kőzettér és geológiai környezete, anyaga, állapota, repedésrendszerek, mor
fológia, klimatikus hatások, felszínmozgások típusai és törvényszerűségeik stb. alapján.
18 Teljes kiterjedése sajnos már nem azonosítható.

Az átázottá vált agyagréteg és a felette szintén átnedvesedő és stabilitását vesztett 
kőzetlisztsáv.
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20 Az árvíz gyors levonulásával, lábvonali időszakos forrás jelentkezésével.
21 Akár a következő árvíz idején.
22 A falfelület mögötti első szeletelődés, mely a később a legalsó lépcsőt is alkotja majd a 
mozgásos területen belül.
23 Dunaföldváron is előfordult ilyen szeletes földcsúszás az 1970-es években.
24 Scheuer Gy.: A dunai magaspartok mérnökgeológiai vizsgálata c. cikk 5. ábrája
25 Az irányok meghatározása a mozgás hossztengelye alapján történt.
26 A jelenlegi perem vonal mögötti elhelyezkedésű kőzettérre értelmezve.
27 Gosztonyi Jenő: Duna-Szekcső a múltban és jelenben c. munkája (Kiadva: Pécs, 1891. 
Taizs J. nyomdája)
28 A bejárat nyílása 1860-ban nyílt meg Halász Ferenc: Mit tudunk Dunaszekcsőről az ős
kortól napjainkig c. kéziratos munkájában közöltek szerint (Kiadta: Dunaszekcső Emléke
iért és Jövőjéért Alapítvány, Dunaszekcső 2000. Kerényi Nyomda Kft.)
29 Halász F.: Mit tudunk Dunaszekcsőről c. kéziratában megtalálható rajz.
30 Az 1860-ban lezajlott suvadás után.
31 Magasparti környezet és szakaszosan megismétlődő gravitációs anyagáthelyeződések is
meretében.
32 Emberek vájták, és a törökök börtönként használták.
33 Általában 1-2 perctől kezdődően 5-10 napig tartóak, és csak kivételesen fordulnak elő 
hosszabbak.
34 Már évszázadokkal korábban lezajlott mozgásokkal felszámolódott területsáv, mely a je
lenlegi peremvonaltól keletebbre helyezkedett el.
35 Szintes részletében nyugatra tartón egyre gyengülő tendenciájú a szeletek előfordulása.
36 Magasparti területsávban a szeletes földcsúszások ok-okozati kapcsolatban vannak az 
árvizekkel és a mederszelvény változásaival.
37 A lösz szemcséi között csak a mész biztosítja azon kötést, melynek megszűnte után- víz
zel történő érintkezés eredményeként - gyorsan sárfolyássá alakul át a kőzet. A mész jelen
léte biztosítja a löszfal időleges állékonyságát is.
38 A Töröklyuk előterében, a magaspart lábvonalában időszakos forrás jelentkezése is meg
figyelhető a Duna alacsony vízállása esetén.
39 Az ásás a legegyszerűbb és kézenfekvő magyarázat a keletkezésre, hiszen ekkor 
Dunaszekcső lakosságának jelentős hányada löszbe vájt lakásokba lakott, és számos pincét 
vagy vájt üreget használt tárolásra.
40 Bizonyára a lábvonal környezetében lehetett jelenleginél jóval mélyebben.
41 2003 júliusában, az ásatások időszakában lejuthattam a Töröklyuk szintes részletének el- 
végződését jelentő aknába, ahol a bejárat felőli falrészletet kb. 1 m-es vastagsággal 0,3-0,5 
m-es szélességgel csak a szelvény felületi pergésből származó 1-10 cm-es (3-5 mm-es vas
tagságú) darabokból álló lösztörmelék alkotta.
42 Jelenlegi részlete egyértelműen csak nyíródási repedés oldalirányú felbővülés eredmé
nye.
43 Becslésem szerint legalább több száz éve.

153



A „TATÁRLYUKAK" FELDERÍTÉSE KISHAJMÁSON

Rónaki László

K
ishajmás felett a Fenyős-hegy (mai térképeken Kálvária) oldalá

ban elhelyezkedő remetebarlangokról adott szóbeli tájékoztatást 
1999-ben Kárpáti Gábor régész, aki még 1985-ben egy publiká
cióban tett említést a helyiek közléséből ismert, török időkből rejtekhe
lyeknek készült ún. „Tatárlyukak"-ról. (Ld. Füzes Miklós szerkesztésében 

„A Zselic mezsgyéjén Mindszentgodisa és társközségei" c. könyvecské
ben a 35-47. oldalakon olvasható három szerző munkájaként „Az emberi 
élet régészeti jelei" c. dolgozatban Kishajmásra vonatkozó 45-46. oldali 
leírás.*) Mint később kiderült, a Tatár-lyuk(ak) elnevezés nem szerepel a 
Baranya megye földrajzi nevei (Pécs, 1982) c. kiadványban.
Az első adatgyűjtő utunk a MKCs 1999 szeptemberben tartott 
kovácsszénájai kutatótábor alatt 9-én zajlott Hauser József tagtársunk (a 
kovácsszénájai polgármester) és néhány további csoporttag - köztük Gá
bor Olivér régész társaságában. A felkeresett - korábban kishajmási ta
nácselnök - Gyenes Jónás Gyula megmutatta a feltárásra váró - többnyi
re mesterségesen bővített- üregek bejáratait, köztük a községtől északra 

a vasút melletti mészkőbányában 
feltárult két - ma már nem azo
nosítható, eltömött - barlangüreg 
„körülbelüli" helyét. így nem 
vettük fel kataszterünkbe. (Ld. 
Rónaki 11. sz. terepfüzet és az 
MKCs 1999. évi jelentése.) 
A 2003. évi kutatási engedély- 
kérelem kapcsán a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóságának 
szakelőadójával, Havasi Ildikóval 
és a Magyar Geológiai Szolgálattól 
Kraft Jánossal 2003. máj. 7-én ismét 
felkerestük Gyenes urat, végigjár
va a feltárandó üregek helyeit.
A Tatárlyukak kibontására, majd 
felmérésére és dokumentálására 
2003. okt. 19-én került sor Balázs 
László (aki 22 fotót készített) és 
Lotz Tamás társaságában.

Szerkesztette Rónaki László 2003-ban

NYUGATI-MECSEK

KISHAJMÁSI TATÁR-LYUKAK
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Munkánk során találkoztunk Pölöske Gyula helyi lakossal, aki elmond
ta, hogy a világháborúk során is számos katonaszökevénynek nyújtottak 
búvóhelyet e barlangoknak tartott üregek, melyekben gyermekkorában 
fegyvereket és lőszert találtak.
Az első feltárásunk a Kishajmás Kálvária- (hegy) északi barlangja nevet kapta. 
A barlangot a község templomától északra 440 m-re, a Kálvária-hegy 
keleti oldalában találjuk. A gyalogúton haladva, egy balról (Ny) torkoló 
kis vízmosásnál szemben feltűnik a miocén szálkő feltárás 4-5 m-es fala. 
Ennek tövében törmelék mentén kis lapos nyílás volt látható, amit kibon
tottunk. A kőzetlisztes homokos rétegeket 5-10 cm vékony márgarétegek 
váltják, melyek alól kipergő puhább laza anyag fölé nyúló kicsiny pár
kányok maradtak. A rétegek 5=360/10°mentén 335°irányban 5 m hosszan 
alakult ki a barlang. A bejárat 1 m szélesre tágított nyílása 0,4 m magas. 
Szélessége táguló: 1,5 m-től befelé 2,65 m-ig bővül. A boltozatos mennye
zet alig 1,5 m a kibővülő kuszoda végén. Itt a bal oldalon a talpon ferdén 
előre mutató „kukacjárat"-ként továbbvezető másfél méter távolságig 
belátható üregecske 65 cm széles, magassága 30 cm. (Vázlatrajz: Lotz 
Tamástól) A barlangot két alvó denevér lakja. A homokos talpon némi 
szemét (cserepek, csontok, festékesdoboz stb.) van. Régészeti ásatásra 
alkalmasnak tűnik.
A Kálvária-hegy délnyugati oldala meredek. Ennek mentén mélyút vezet 
a plató szántó területére. Még mielőtt felérnénk, a Kálvária út elágazásától 
északnyugati irányban 200 m-re feltűnik a jobb oldalon 20 m-nél hosszabb 
szakadékszerű homokos márgás, mintegy 8 m magas fal. Fölöttem erdő 
van. A növényzettel részben eltakart függőleges felületek omlásos párká
nyokkal tarkítottak, és a talpnál a lezuhant márgás, homokos kőtömbök 
alatt bányászat nyomai láthatók. A kipreparálódott párkányokon mért 
rétegdőlés 5=30/81 Itt e szakaszon barlangüregekre leltünk, melyek száma 
eredetileg az omlásokat megelőzően még több is lehetett.
A Kálvária-hegy déli barlangfülke a szakadékos fal keleti kezdetének 
közelében van. Bejárata a földút szintjétől 4 m-rel magasabban lezuhant 
kőtömbök mögött 2,5 m széles, 1 m magas, befelé hirtelen mélyülő tér 2 
m-ig lejt. Az üreg hossza 3,5 m, míg magassága a belső 2 m-en 1,5 m. A 
természetes fülkét feltehetően homok vagy cserép alapanyag nyerésére 
bányászati munkával alakították barlang méretűvé.
A barlangfülkétől nyugatra mintegy 7 m hosszan sziklaeresz nyúlik ki a 
falból az előbbi bejáratának folytatásaként.
A sziklaeresz nyugati végénél, attól 3 m-rel mélyebben a partoldalban 
lapos, szűk bejárattal egy barlangocska található, alig 2 m hosszú, 1,3 m 
széles, ugyanilyen magas. Lotz Tamás itt is két denevért talált.
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A barlangocskától továbbhaladva 14 m-re, az út szintjétől 5 m-rel maga
sabban nyíló mesterséges pinceszerű lakóüreg van. A bejárathoz az 
emelkedő földútról távolabb, a szakadék mentén - annak oldalába vájt 
- visszafelé vezető gyalogösvényen lehet eljutni. Bejárata előtt leszaka
dásból törmelékhalom lxl m-re szűkíti a hullámpalával betámasztott 
nyílást. Ezen átbújva 10° irányban 4,55 m-re érjük el az 1,7 m magas bolt
hajtásos mennyezetű üreg végét. Szélessége a kezdeti másfél méterről
1.5 m után 2 m-re bővül. Alig egy éve még egy cigány lakta, melynek 
nyomai szeméttel és fekhelymaradványokkal látszanak.
A lakóüreg vonalától az úton továbbhaladva 24 métert, a déli oldal völgy 
felé leszakadó szegélyében találjuk az út alatti barlangot. A földút szélétől 
mindössze 2 m-re lévő kb. 1 m-es függőleges méhsejtes homokkő fal tövé
ben nyílik a 0,4 m magas, 0,8 m széles bejárat. Az üreg az út alá 12-os irány
ban 4,7 m-ig nyúlik 0,3 m-es eséssel. A bejárattól 1,2 m-re 1,6, majd tovább
2.6 m-ig szélesedik. Magassága 1,58 m. Négy denevér lakja. A bejárat köze
lében két oldalt a mennyezetnél hajdani ácsolat gyám lyukai láthatók.
A földúton továbbhaladva kb. 1000 m távolságra érjük el a térképen is 
jelölt (282,6) keresztet, ami a község templomától nyugat-északnyugatra 
légvonalban 1240 m távolságban van. A kereszttől délre erdős dombol
dalban, 57 m-re találtuk a Kecske-háti 1. pincét.A meredek - helyenként 
szakadékszerű észak-déli vonulatot képező alakzattal nyugatról határos 
alacsonyabb fekvésű jelenlegi rét, hajdan minden bizonnyal szőlőterület 
volt. így e helyen pincesor lehetett az alsó pannóniai homokkő, kőzet
lisztes agyagmárga-képződményben kivájva. Ma már itt csak két ilyen 
létesítmény nyomára bukkantunk.
Az 1. pince bejáratának hegylábi törmeléktől való kibontása után 40x50 
cm-es nyíláson át 822-os irányban 7,9 m-re értük el a jelek szerint két- 
helyiséges pincetér végét. A kezdetben alig másfél méter széles, majd 1 
méterre 2,6 m-re szélesedett folyosó 5,7 m-ig. Tovább ajtókeretnek kivájt 
gyámlyukak utalnak a bal oldalra beszűkült másfél méter széles belső 
helyiségre. Ugyanígy gyámlyukak láthatók a bejárati kiszélesedő szel
vényben is. A bejárati részen a talpfeltöltődés rézsűje miatt egy méternél 
a mennyezet 1,3 m. Majd a rézsű további 40 cm-e után érjük el az eredeti 
talpat 2 m belmagassággal. A belső helyiség záró falában a mennyezet 
alatt íves lámpafülke-bemélyedés van. Két alvó denevérrel találkoztunk. 
Előzőtől délre 63 m távolságban a 2 m magas löszfalszerű képződmény 
tövében felgyűlt törmelékrézsűben kis nyílás (10x20 cm) jelezte a Kecs
ke-háti 2. pince helyét. A pincebejárat az erdővel szomszédos rét szintjé
nél kb. 15 m-rel van magasabban. Feltárásakor kiderült, hogy a bejárati 
nyílás a pinceboltozat fölött 40 cm-rel magasabban indul. A végpont
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100° irányban 5,4 m-re van. A belső térben lévő törmelék fölött a bolt
íves mennyezet 1,6 m, míg a helyiség szélessége 2,1 m. A záró falban itt 
is lámpafülke van. A csupasz kőzetfalon tektonikus repedések láthatók. 
Különösen a bejárat után a bal oldali falon megfigyelhető egy jelentős 
repedés. (Litoklázis - jelenkori mozgásnyomok?) 
A község templomától délnyu
gatra 260 m-re egy szurdok
völgybe délről betorkoló mel
lék vízmosásban annak keleti 
oldalán feltűnik a nagy szádá- 
jú kőfülkeszerű üreg, mely az 
Új-hegy ezen részének neve

Rokonyiga nagy kőfül
ke elnevezést kapta. A barlang 
„budafai homokkő-formáció" 
rétegzetlen finom és durva szemű képződményében van. Jól megfigyel
hető, hogy a természetes kőfülke mesterséges bővítése igen régen tör
tént. A bejárat magassága 2,45 m, míg a 145° irányban 6,5 m-nél mért 
végpontjánál a boltozatos mennyezet magassága 2,0 m. Az üreg 4 m szé
les. A bejárati nyílás aszimmetrikus, a déli sarkát támadó eróziótól. A 
szurdok időszakos vízfolyása ugyanis a jobb oldalon befolyik és a talpon 
körbe karélyos alámosási csatornát alakított ki. A bejárati rész felszaka
dása a hosszelvényen jól megfigyelhető, továbbá a szurdok szűk kereszt
metszete és a barlang előtt az alig 1 m mély meder.
A nagy kőfülkétől nyugatra a szomszédos (fő) vízmosás szurdokában az 
ún. „Új-hegy" északkeleti vízmosásának medrében (az előzőnél jellem
zett képződményben) sziklapárkányok tanulmányozhatók.

*Az idézett publikációból a tárgyban kiemelhető szó szerinti részletek: 
(p. 45.) „ Kishajmás-Pusztahajmás-Hajmásdűlő néven ismert részen 
feküdt. Jelenleg legelő. A patak bal partján emelkedő dombon az egykori 
Szt. Imre templom helye, valamint a mellette fekvő templom nyomai éle
sen kivehetők. A középkori település a helybeliek tudatában él, egyrészt 
az innen előkerült kerámiatöredékek miatt, másrészt a mai Kishajmás 
felett a Fenyős-hegy oldalában elhelyezkedő barlangokhoz (11. lelőhely) 
fűződő hagyomány miatt. Eszerint a falu lakossága a török elől e barlan
gokban rejtőzködött el."
„Kishajmás-Fenyőshegy ...remetebarlangok. A falu feletti szakadékos 
domboldalban mesterségesen kialakított üregek találhatók, számuk a 
helybeliek szerint eléri a tízet, de többnek bejárata eltömődött az eró
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zió miatt. Jelenleg 2 mesterséges üregbe lehet bejutni. Helyi hagyomány 
szerint e Tatárlyukak a török időkben készültek, rejtekhely céljából. A 
mesterséges barlangok jellemzője, hogy 2 m hosszú, 1 m széles, padká
sán kiképzett bejárati szakasz után 2x3 m-es dongaboltozatos (kivésett) 
helyiség következik, záró falában mellmagasságban kis félköríves fülké
vel. Égés-, illetve tűz- (p. 46.) helynyomok is megfigyelhetők. A szakadé- 
kos domboldalba vágott barlangok egy részét mesterségesen kialakított 
padkán közelíthetjük meg." ... „(A helybeliek egy háromhelyiséges bar
langról is tudnak.) A barlangokat mi remetebarlangoknak tartjuk, erre 
utal az a tény is, hogy Hajmás a XVI. században a Pálos rend birtokaként 
szerepel."

Fotók címe: Tatár-lyukak kutatása
Fotó: Balázs László
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AZ ÖKOTURIZMUS ALAKULÁSA A DÉL-DUNÁNTÚL 
VÉDETT TERÜLETEIN

Enyedi Gábor
„Nosza, Gábor, menjünk oda, 

Borókásba lessünk oda."

Bevezetés

E rövid áttekintés keretében, a teljesség igénye nélkül, az ökoturizmusban 
jelentős, országosan védett dél-dunántúli célterületek, fogadóbázisok 
kialakulásáról, az elmúlt közel tíz év munkájáról kaphat képet a kedves 
olvasó. Kevés kivételtől eltekintve, mint a jelzett túraútvonalak és turis
taházak - amelyről a későbbiek során még szót ejtek -, a védett területek 
napjainkban általánosan használt turisztikai infrastruktúrája a Duna- 
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: DDNPI) megalakulását 
követően 1996-tól indult intenzív fejlődésnek. Ettől az időponttól erősö
dik az összefogás az erdőgazdálkodókkal, civil szervezetekkel, és egy
mást segítve fejlődik az a fogadóbázis-hálózat, amelynek elemei között 
tanösvények és látogatóközpontok, természetismereti oktatóbázisok, 
erdei iskolák egyaránt megtalálhatóak.
Minden természeti környezet eltérő szabadidős tevékenység lehetősé
gét hordja magában, így értelemszerűen más-más jellemző turisztikai 
adottságok alakultak ki az ártereken, és megint mást találunk a hegy- és 
dombvidékeken.

A VÍZ MEGÉLHETÉSBEN ÉS PIHENÉSBEN BETÖLTÖTT SZEREPE

Hogy megértsük két nagy folyónk mentén az emberek vízhez kapcsoló
dó rekreációs és sport igényeit (horgászat, halászat, hajózás, evezés stb.), 
és az ártéri területek turisztikai értékét, a történelmi időkig kell vissza
tekintenünk.
A kutatások alapján a vízhez kötődés a magyarok hagyományaiban gyö
kerezik. A tudományos álláspont szerint a honfoglaló magyarok az Etel
közben és Levédiában is a halászható folyóvizekhez közeli területeken 
éltek és a IX. századi letelepedéskor a Kárpát-medencében is hasonló 
környezetet kerestek. Életkörülményeiket olyan formán próbálták biz
tonságossá tenni az áradásokkal szemben, hogy az ártér legmélyebb 
pontját folyásirányban összekötötték az élő folyóvízzel, és létrehoztak 
egy, az egész árteret behálózó csatornarendszert. Ennek lényege, hogy 
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áradáskor az emelkedő víztömeg lassan, alulról, rombolás nélkül terült 
szét. így nem csak kiszámítható életkörülményeket teremtett, de hallal 
és éltető friss vízzel látta el az ártéri erdőket, legelőket. Az itt kifejlődött 
és a természet ritmusát követő gazdálkodási rendszert ezekről az em
ber alkotta kis csatornákról fokgazdálkodásnak nevezzük. E létesítmé
nyeknek köszönhető, hogy az ártéri belső vizek biztonságot nyújtó ter
mészetes „halnevelő medenceként" működtek. Nem véletlen, hogy ha
zánk legendás volt halbőségéről a középkorban, és egyik legfontosabb 
kereskedelmi cikk még a török időkben is a szárított hal volt. Sőt, a XVIII. 
század végéig sok falu sózott halban rótta le adója javát, egyedül csak a 
király által adományozott viza-fogó helyektől kellett magukat távol tar
tani. Erre az évszázados hagyományra tekint vissza a híressé vált bajai 
Halászlé Ünnep. Természetesen meg kell említeni, hogy az ártér bővel
kedett egyéb javakban is, mint madártojások, nagyvadak, hihetetlen ter

mékenyek voltak az itteni gyümölcsö
sök, de népszerű volt a méhészkedés 
és egy sor kismesterség, mint a vesz- 
szőfonás, teknő- és ladikkészítés is. 
A legelőterületként is használt árté
ren disznók, marhák és télen a birkák 
is együtt gyarapodtak a természet ja
vain. Ez az életforma alakult át nem is 
csak a folyamszabályozással, de már 
megelőzően is a XIX. század közepé
ig. Mégis az apáról fiúra szálló hagyo
mányok, a víz és az ártér, mint termé
szetes közeg, nagyban meghatározza, 
hogy a Duna és a Dráva mentén élők 
milyen típusú pihenési formát részesí
tenek előnyben.

Az ÖKOTURIZMUS CÉLTERÜLETEI A DRÁVA VIDÉKÉN

A Dráva mente hagyományosan nagy arányban erdősült terület volt, így 
a halászat mellett ezzel összefüggésben vadgazdag éléstárat jelentett. 
Nemesi és egyházi nagybirtokok voltak helyszínei a korabeli vadász
turizmusnak. Az úri közösség, egyházi főméltóságok kiszolgálását, ké
nyelmét biztosították a ma már szinte feledésbe merült vadászkastélyok, 
kúriák is: Középrigócon, Drávátokon stb.
A folyami hajózás jelentőségét jelzi, hogy a monarchiabeli Magyaror
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szágon Barcs városa a harmadik legnagyobb folyami kikötővé, élelmi
szer-ipari és kereskedelmi központtá fejlődött. Az ország szétszakadását 
követően, a térség perifériára kerülése miatt a kistelepüléseken élők 
visszatértek a hagyományosan megélhetést biztosító mező-, erdő- és 
vadgazdálkodáshoz. A hirtelen megváltozott geopolitikai helyzet nega
tív hatását a szocialista iparosítás próbálta enyhíteni, mely azonban a 
nagyobb településekre koncentrálódott, és az Ormánság, valamint a 
folyó mentén élők gondjait csak kismértékben tudta kezelni.
A második világháború utáni Dráva mentét mindenki úgy emlegeti, 
mint az egyik legszigorúbban őrzött határzónát. Mégis, a hagyományos 
erőforrások gazdálkodása tovább folytatódott, de a terület turisztikai 
hasznosítása évtizedekig lehetetlenné vált. Eközben a Dráva medrének 
folyamatos bevágódása, az erdőgazdálkodási módszerek változása, a 
vadászati szempontból jelentős állatállomány élőhelyeinek, és végül 
magának a vadállománynak az átalakulását is előidézte. A korábban 
apróvadas vidéken túlsúlyba került a vaddisznó és a gímszarvas, melyek 
napjainkig meghatározzák a vadászturizmus mennyiségi és minőségi 
alakulását.
Az 1990-es évek rendszerváltozás 
utáni újabb gazdasági recessziója és a 
Duna-Dráva Nemzeti Park megala
kulása előtérbe helyezte a természeti 
és kultúrtörténeti értékekre alapozott 
ökoturizmus fejlesztését. A DDNPI a 
barcsi Borókás parkerdei részén létesí
tette egyik legkorábbi tanösvényét. Ide 
mindig nagy számban érkeztek egyéni
vagy csoportos kirándulók. Sajnos ez a belső-somogyi homokpuszták és

láptavak élővilágát bemutató túraút 
erősen megrongálódott a 2000 augusz
tusában tomboló tűzben. A felújítás 
során viszont olyan új információk is 
helyet kaptak, melyek megismertetnek 
a terület élőhely-rehabilitációjával. A 
természetközeli gyepkezelés megvaló
sítására került ide egy feketeracka-nyáj, 
amely fontos látványossága is lett a 
Borókásnak.

A kelet-nyugat irányban igen hosszan elnyúló drávai védett területek 
mentén következetes fejlesztési törekvés volt, hogy más turisztikai lát
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nivalók, nagyobb település közelében, mindenhol legyen szabadon 
látogatható ártéri szakasz, ahol információs táblák segítik a természet
barátokat. Ennek megfelelően épültek ki a drávai tanösvények, például 
délkeleten Matty térségében a Boros-Drávánál és a közelben a Kormo- 
rános-szigettel szembeni partszakaszon. E két út szervesen illeszkedik 
abba a kombinált programsorozatba, amit a Drávaszabolcsról induló 
hajózás vagy egy siklósi városnézés, illetve a Szársomlyó, esetleg a villá
nyi Templom-hegy megtekintése jelent. A térség kiemelkedő attrakciója 
lett ez a drávaszabolcsi hajós program. Évente nyolc-tízezer fő pihenését 
szolgálja, színesítve a kirándulók programját.

Ahogy nyugatra haladunk a folyó men
tén, a már említett barcsi Borókásnál 
találjuk meg a DDNPI egyik korábbi 
oktatóközpontját Dráva tamásiban. Az 
1996-ban megújult épület vált a termé
szetismereti oktatás legfontosabb terepi 
bázisává a nemzeti park területén. Itt a 
folyó mentén komplex programok vár
ták - elsősorban, de nem kizárólag - a

fiatal korosztályt, hogy megismerhessék az élővilágot, és a lassan fele
désbe merülő hagyományos kismesterségekbe is bepillanthattak.
Az idei év ugyanakkor nagy változást 
hozott a természetismereti oktatásban 
és bemutatásban. Szeptember 28-án 
dr. Persányi Miklós környezetvédelmi 
miniszter átadta a nemzeti park 
Drávaszentesi Oktató- és Bemutató
központját. A ház kialakítása annak a 
komplex fejlesztésnek volt a legmar
kánsabb része, amely 1997-ben kezdő
dött a drávaszentesi réten megvalósult élőhely-rekonstrukcióval. Ennek 
kapcsán a Rinya-patak kismértékű visszaduzzasztásával sekély vizű vizes
élőhely jött létre, mely vonulási időszakban kiválóan alkalmas cankók, 

bíbicek, gémfélék táplálkozóhelyének és 
fészkelőhelyének is. A gyepkezelés és bio
gazdálkodás jegyében szürkemarhagulya 
került a rétre, és hogy mindezek elérhetővé 
és élvezhetővé váljanak az egyéni látogatók 
számára is, kialakításra került a területet 
átszelő tanösvény madármegfigyelő torony

162



Enyedi Gábor: Az ökoturizmus alakulása...

nyal. Ezzel létrejött egy olyan multifunkcionális fogadóbázis, amely egy 
kisebb területi egységen belül, még kevéssé barátságos időjárási viszo
nyok között is sok élményt kínál.
A Közép-Dráva szakasz látogatói gyakran 
utaznak a Barcson üzemelő kishajóval, ez a 
jármű 2002-től szállítja az utasokat, egyre nö
vekvő létszámban. A drávaszentesi program 
mellett mind népszerűbb cél a Csomoros-szi- 
geten kialakított tanösvény. Ez a drávaszigeti 
szukcessziót és élővilágot bemutató helyszín 
kifejezetten vízi túrázóknak és hajóval érke
zőknek jelent látványosságot.
A nemzeti park drávai szakaszának legnyugatibb pontja főleg a nagy
kanizsaiak és a vízi túrázók körében kedvelt. A Dráva és a Mura ösz-
szefolyásánál festői látkép tárul a szem elé az őrtilosi dombokról, mely

nek szépsége talán a Szentmihály-hegyen álló 
templom építőit is megigézte az 1760-as években. 
A kanyargó folyó ártéri erdein túl a horvát-szlo- 
vén hegyek zárják a horizontot. Itt található egyik 
legújabb tanösvényünk is, valamint jelzéssel ellá
tott túraúton vezetjük a látogatót Gyékényesről a 
beleznai vasútállomásig.
Évente két alkalommal nagy tömegeket mozgat
nak meg az őrtilosi búcsúk. Ekkor kompon átkel
hetünk a Dráván is, és ideiglenes határnyitással 
ellátogathatunk a horvátországi Légrádba.

A bevezetőben említettem a drávai ví
zi út fontosságát és Barcs jelentőségét 
a Monarchiában. Nos napjainkban a 
közlekedési infrastruktúra átrendező
désével, a technikai fejlődéssel a folyó 
elveszítette a teherhajózásban betöltött 
szerepét. Ez ugyanakkor feltétlenül jót 
tett a vízi élővilágnak,a zátonylakó ma
daraknak. Időszakosan, a nyári hóna
pokban azonban, megnő a vízi túrázók száma, akiket a folyó természeti 
értékei, felső szakaszának érintetlensége vonz. A zsúfoltság elkerülése és 
a természeti környezet megóvása bizonyos szabályozást szükségessé tett 
1996 után. Ma az egyes csoportoknak lehetősége van arra, hogy a bará
ti társaság másoktól zavartalanul élvezze a természet kínálta nyugalmat.
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Az ő kellemes és kulturált pihenésüket se
gíti az a 7 táborhely a folyó mentén, melyek 
közül első az említett őrtilosi.
E helyen sajnos nem vállalhatom azt, hogy 
bemutatom a Dráva-vidék legfőbb tu
risztikai látnivalóit, mint Barcson a Drá
va Múzeum, vagy az ormánsági reformá
tus templomok. Ezek egy része ma saj

nos oly elhanyagolt, a turisták számára 
nehezen megközelíthető, hogy csak a leg- 
elszántabbak vállalkoznak a népi és építé
szeti emlékek megtekintésére. Pedig ezek 
együtt képesek lennének még nagyobb 
vonzerőt kifejteni egy gazdaságilag elmara
dott térségben.

A Duna vidéke

Gemenc talán a legismertebb ártéri terület hazánkban. Nevét vélhetően 
Homoki Nagy István „Gyöngyvirágtól lombhullásig" című filmje tette 
halhatatlanná, pedig akkor még nemzeti parki védettséget sem élvezett, 
mégis százezrek, vagy tán milliók ismerték meg. Béda-Karapancsával 
együtt igen jelentős vadászterület volt, csak amíg ezek uradalmi nagy
birtokként, addig Gemenc a kalocsai érsekség tulajdonaként. A mai 
értelemben vett turizmus érthetően itt is a vadászatra korlátozódott, és 
így volt ez a pártállami időkben is sokáig, amikor a legmagasabb tiszt- 
ségű állami vezetők érkeztek. Sőt, maga Kádár János is sokszor kapott 
puskavégre szarvast vagy vaddisznót. A rossz nyelvek szerint éppen a 
pártvadászok miatt került Keselyűsről Bárányfokra - 1970-ben - a Trófea 
Múzeum, Frigyes főherceg vörösfenyőből készült épülete, melyet a mil
lennium idején vadásztrófeái bemutatására építtetett.
Az 1980-as évek elején elkészült a Gemenci árteret teljes hosszában átsze
lő gazdasági kisvasút. Megnyílt a lehetőség bejárni az árteret Pörböly 
és Bárányfok között közel 30 km hosszúságban az élővilág jelentősebb 
zavarása nélkül, és megpezsdült az élet Bárányfokon, ahol az iparosodó 
és növekvő lélekszámú Szekszárd egy sokakat vonzó kirándulóközpont 
kialakítását tűzte ki célul. A múzeum és a kisvasút mellett lovarda, ven
déglő, játszótér és egy kisebb vadaspark jött létre, de a Sión még hajózni 
is volt lehetőség. Az 1990-es évek a területen - mondhatni a szokásos 
- agóniát idéztek elő, gazdátlanságot és állagromlást hozva ezzel. Bár 
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1992-ben felfestették Szekszárdtól Öttömösig a Bács-Kiskun megyei kék 
jelzést - és ezzel Gemenc részese lett az országos kék túra útvonalának 
- a legpotensebb turistaközpont hanyatlott.
Néhány év elteltével aztán lassú, de folyamatos fejlődéssel kezdett élet
re kelni az egykor oly népszerű központ. A terület egy része magánvál
lalkozásba került - szálláshelyek is létesültek - és 2000-ben tanösvényt 
avatott a nemzeti park. 2003. szeptemberben megnyílt a kívül-belül 
megújult Trófea Múzeum immár „Elet az ártéren" bemutatóhelyként a 
nemzeti park kezelésében. Már nem trófeák, de ártéri életképek, korabeli 
gazdálkodási eszközök, és eltérő élőhelyeket bemutató diorámák várják 
az érkező vendégeket. Az itt kirándulók arányához beszédes statisztika, 
hogy az erdei vasúton évente kb. 90.000 jegyet értékesítenek.

Ezért szükségessé vált, hogy ne csak Bárányfokon, hanem a vasút vona
la mentén is lehessen túrázni, megtekinteni az árteret. így készültek el 
a kisvasút mentén is a területet bemutató tanösvények. A Malomtelelő
tónál a túrázókat madármegfigyelő torony is várja, melyet az erdőgaz
daság állított, kihasználva a szerelvények utasforgalmát. Az útvonalon
haladva megismerjük a gemenci élővilágot, erdő- és vadgazdálkodást.
A déli végállomáson, Pörbölyön, 
kis méhészeti gyűjtemény léte
sült az erdészet telepén, és erdei 
iskola is üzemel. A Szeged- Baja- 
Mohács-Pécs tengely mentén el
helyezkedő telephez közel kínál 
gyalogtúra-lehetőséget a harma
dik tanösvény, a Nyéki-Holt-Du- 
nánál. Ez az útvonal a WWF (a 
Világtermészetvédelmi Alap) tá
mogatásával született, és az egyik
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legszebb, legvadregényesebb, náddal átszőtt vízi 
világra pillanthatunk a megfigyelőtoronyból 
Gemencen természetes, hogy aki itt jár, távcsővel 
figyeli a színes madárvilágot, és persze néhány él
ményfotóval is legtöbbször gazdagabbak leszünk. 
A DDNPI különleges fototurisztikai kínálatát in
kább profi és amatőr fotósok veszik igénybe. Ki
alakított leskunyhókról van szó a védett terület 
legvarázslatosabb részein, melyekből már eddig is

Az ártéri turisztikai kínálatnak már széles 
spektrumát felvázoltam, de fontos még 
megemlíteni a vízi túrázókat, a kishajó
tulajdonosokat és a turistahajón utazó
kat. Közülük legnehezebb meghatároz
ni az egyéni, illetve szervezett vízi túrán 
részt vevők számát, mivel a Dunán nem 
engedélyfüggő ez a fajta szabadidős tevé
kenység. Baján és Mohácson is több csó
nakházban lehet szabadon kenut és kaja
kot bérelni, de nagy hagyománya van a 
ladikos halászatnak, horgászatnak is.

A Dunán két sétahajó is üzemel Bajánál, az egyik az Alsó-dunavölgyi Víz
ügyi Igazgatóságé, a másik a Gemenc Rt. tulajdona. Az engedélyköteles 
kishajók számát illetően vitathatatlanul Baja az egyik legnagyobb központ 
a folyó mentén. Nagyságrendileg 280 regisztrált jármű üzemel itt.
A turizmuson belül most - talán mél
tatlanul - nem kívánok szólni a horgá
szatról, pedig rengeteg embert érint. 
De akárcsak a Dráván, itt Gemencen is 
számos probléma adódik a tilosba té
vedt, de főleg a természeti környezetet 
nem mindig kellően megbecsülő sport
horgászokból. Szó sincs általánosítás
ról, de meg kell találni annak a módját,
hogy a horgásztársadalom tagjai egymást is neveljék a helyes irányba. 
Bajától délre egy 20 km-es ökológiai folyosó köti össze Gemencet és Béda- 
Karapancsát. Ha a bal parton kerékpárral indulunk neki az útnak, akkor 
Bajánál még végigsétálhatunk a Pandúr-szigeti tanösvényen, amely az 
erdőalkotó fafajokkal ismertet meg, és a városiak egyik kedvelt túraút-
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vonala, de Mohács felé megváltoznak a 
turisztikai szokások. A Duna homokzá
tonyai és az alföldi jellegű bal part a tá
borozok, strandolok körében népszerű. 
Évente több százan töltik itt szabadide
jüket, gyönyörködve a szemközti, víz
be szakadó löszfalak és a szekcsői Vár
hegy látványában.
Mohácson népszerű program a dunai hajózással egybekötött nemzeti 
parki túra. A Bendegúz nevű kishajó hűségesen szállítja az embereket a 
városi kikötőtől az országhatárig és onnan vissza Nagypartosig. Itt lépünk 
először védett területre, mindjárt hazánk legnagyobb ártéri legelőjén, és 
láthatjuk a kölkedi Nagy-réten, a rideg tartású szürkemarhagulya min
dennapjait. A gyalogtúra során hallunk a természetvédelmi feladatok 
között a madárvédelemről, és annak egyik speciális szegmensével ismer
kedhetünk a településen létesült Fehér Gólya Múzeumban. Ez az egyedül
álló bemutatóhely 2002-óta fogadja a látogatókat, és bepillantást enged a 
gólyák hétköznapjaiba és a gólyafélék hosszú vándorútvonalaiba.
A múzeumtól népszerű a mohácsi Történelmi Emlékhelyre tett rövid 
kirándulás. Ez a természetvédelmi terület igazából kultúrtörténeti érté
ket véd, hiszen az egész Kárpát-medence történetét meghatározó 1526. 
augusztus 29-i mohácsi ütközetnek állít emléket, és tulajdonképpen teme
tő. Több mint 15 000 katona nyugszik itt.
A csatamező régészeti feltárása 1968-1973 közé esik. Az emlékhely jelen
tős társadalmi összefogással született, mintegy 6 hektáros ligetes-parkos 
területen jött létre a mohácsi csata 450. évfordulóján, 1976-ban.

Kisvasutak turisztikai jelentősége a dél-dunántúli 
VÉDETT TERÜLETEKEN

A kisvasutak építése hazánkban az 
1870-es években kezdődött. A 19. 
század utolsó éveiben és a század
forduló után több ezer kilométernyi 
pályát helyeztek üzembe a nagy
birtokok, az erdőgazdaságok és a 
bányavidékek területén. Feladatuk 
a mezőgazdasági termények, a fa, a 
kő és az ásványi kincsek fuvarozá
sa volt, de a személyszállításban is 
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egyre fontosabb szerepet töltöttek be. Hálózatuk az első világháború után 
tovább bővült, a nyersanyaglelőhelyek feltárása, az erdők kitermelése új 
vonalakat igényelt. Nem csökkent a földbirtokosok és a gazdálkodók 
beruházási kedve sem, hiszen az Alföld vagy a Dunántúl mezőgazda
sági területein sokkal olcsóbb volt keskeny nyomközű pályát fektetni, 
mint utat építeni. A vonalak a második világháborút követő években is 
népszerűek voltak, utak hiányában sok helyen az egyetlen biztos köz
lekedési módot jelentették. 1948-ban 2470 km mezei és gazdasági, 2000 
km bánya-, 700 km erdei és 150 km iparvasutat vettek nyilvántartásba. 
Az 1950-es években a pályákat szabványosították, különálló hálózatokat 
kötöttek össze, új vonalakat építettek, így a korábban elzárt települése
ket, munkahelyeket is bekapcsolták az ország vérkeringésébe. Az 1960- 
as években a vasútközpontú szemléletet az úthálózat fejlesztése váltotta 
fel, amely fokozatosan a keskeny nyomtávú vasutak elsorvadásához 
vezetett. A kisvasutak sorsát véglegesen az 1968-as közlekedéspolitikai 
koncepció pecsételte meg, amelynek szellemében az egyes vonalak tár
gyilagos értékelése helyett csaknem a teljes hálózat felszámolása mellett 
döntöttek. A megmaradt keskeny nyomközű vasutak legnagyobb részén 
a teherforgalom 1980-1990 között megszűnt, így turisztikai jelentőségük 
került előtérbe. Az ország legszebb tájain az Állami Erdei Vasutak 195 kilo
méternyi pályán még ma is tizenhárom kisvasúttal közlekedik, menet
rend szerint.
A Dél-Dunántúlon - az egyoldalú vasútpolitikai szemlélet legutóbbi 
áldozatának számító balatonfenyvesi vonal nélkül - öt személyszállítást 
végző kisvasút üzemel. Ezek mindegyike védett, vagy legalább helyi 
védett (a mecseki gyermekvasút) területen közlekedik, így fontos sze
repet töltenek be a területen mozgó vendégek szállításában, egyúttal 
maguk is látványosságot és élményt jelentenek az utasoknak.
Az alábbiakban rövid történetüket tekintjük át és tájékozódhatunk arról, 
hogy mekkora utasforgalmat bonyolítanak napjainkban.

Erdei vasutak a Duna árterén 1901-től napjainkig

Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdőterületei Gemenc és Béda- 
Karapancsa a Duna magyarországi alsó szakaszán terülnek el. Az ártér
nek életet adó magas víz után mindig is lehetetlen volt a közlekedés 
hosszú időn keresztül, ezért vált szükségessé olyan közlekedési forma 
kialakítása, amelyet működésében kevésbé akadályoz az időszakos 
elöntés és a sár. Az erdei vasút ezt a feladatot hosszú távon képes volt 
megoldani, ezért már 1901-ben megkezdődött az első erdei vasútvonal 
tervezése. Ezt Albrecht főherceg építtette Mohács alatt Izabellaföldön. A 
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vasútvonalat 1910-ben helyezték üzembe. A fővonalból ideiglenes, ún. 
repülővágányokat építettek a kitermelésre szánt erdőrészekbe, melyeket 
aztán felszedtek. A vasútvonalat a két világháború között bekötötték a 
Mohács környéki gazdasági vasútba, így közvetlen összeköttetés létesült 
a várossal, ami a személyszállítás növekvő szerepét erősítette. A vonalat 
a hatvanas évek közepén aztán megszüntették.
A második világháborút követően megszaporodtak a területen az egy
mástól izoláltan elkülönült hosszabb-rövidebb feltáró vasútvonalak, 
melyek általában nagyobb erdőrészeket kötöttek össze egy-egy dunai 
uszályrakodóval, vagy a fűrészüzemekhez szállították a fát.
Ilyen volt a karapancsai vasút, mely 4200 méteres fővonalból állt, és a Her- 
cegszántó-Hóduna közötti közút mellett kialakított farakodóra hordott rá. 
A Pandúr-szigeti vasút Szeremle község határában található Pandúr
szigeten épült 1959-ben. A vonal a sziget déli szélétől félkör alakban 
körbejárta a szigetet. A végállomás a sziget nyugati oldalán található 
uszályrakodón volt. A vasutat 1968-ban leállították és a '70-es évek elején 
felbontásra került. A kocsikat és mozdonyokat átszállították Pörbölyre. 
A kocsik egy része a mai napig üzemel a pörbölyi vonalon.
Csak kévésén múlott, hogy Báta község közigazgatási területén üze
melő gyűrűsalj-véndunai vasút nem került közvetlen összeköttetésbe a 
pörböly-keselyűsi vonallal. Az élet aztán úgy hozta, hogy előbbit 1977- 
ben leállították, és a vágányokat felbontották. Csak a kocsipark és a moz
donyok kerültek Pörbölyre.
A Gemenci erdő területén működő vasútvonalaknak közös üzemveze
tőséget hoztak létre az '50-es évek elején Baján. A vasútüzemek üzemve
zetősége és központi telephelye 1963-ban Pörbölyre került és jelenleg is 
ott található.

A Gemenci erdei vasút mai hálózata

Észak-Gemencen 1955-ig is léteztek rövidebb kisvasúti pályaszakaszok a 
főbb fakitermelő helyek és az uszályrakodók között. Ezek egy fővonalra 
való fölfűzését 1955-1982 között oldották meg. Ezen belül három főbb
szakasz létesült: Keselyűs és a Duna-part 
között 1955-ben, a Duna-part és Pörböly 
közti több mint 20 kilométeres pálya 
1957-66 között, és utoljára a Szekszárd- 
Bárányfokot Keselyűssel összekötő 6 km 
1982-ben.
A vasutat üzemeltető Gemenci Erdő
gazdaság folyamatos karbantartással, 
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korszerűsítéssel teszi vonzóbbá a kisvasutat. Már mind a négy dízelmoz
donyban új - Zetor és MTZ - motor dolgozik, illetve évente megújul 1-1 
pályaszakasz a 30 kilométerből.
2000-ben az erdélyi Borszék ásványvízüzeménél megszüntették a gőz- 
vontatású kisvasutat, és ekkor Gemencre került onnan az egyik gőzös. 
Nosztalgiavonatként folyamatosan dolgozik az utasforgalomban, amely 
menetrend szerint május elsejétől október végéig tart.
A korábban már leírtak alapján elmondható, hogy a gemenci kisvasút 
és környéke kínálja a legkomplexebb látnivalókat: tanösvények, madár
megfigyelő tornyok, bemutatóhelyek, étterem, szállás, erdei iskola, nem 
véletlen, hogy kihasználtsága is messze a legnagyobb, ami közel kilenc
venezer eladott jegyet jelent.

Mesztegnyői Állami Erdei Vasút
A Balaton déli partjától nem messze fekszik a Boronka-melléki Tájvédelmi 
Körzet. Eredetileg 1925-ben építtették ki a Hunyadi grófok azt a gazda
sági vasutat, amelyik egészen 1945-ig gőzmozdony-vontatással üzemelt 
a halastavak és erdőterületek között. Ezt követően állami tulajdonba 
került, és 1946-tól az erdészet lóvontatású vasútként használta. 1958-ban 
korszerűsítették a meglévő pályát, s alkalmassá tették gépi vontatásra is. 
Közben a pálya hossza az erdészeti célú szállítás megszűnésével 8 km 
fővonalra és egy 2 km-es mellékvonalra apadt. A sínpár már átesett több 
jelentős rekonstrukción, legutóbb 2003-ban. Ekkor az utolsó 3 km-es sza
kasz felújítása mellett egy régi fahidat korszerű műtárgy váltott fel. Nőtt 
a kocsipark és folyamatosan karbantartják a meglévő gépeket. Sokáig 
tervezték a balatonfenyvesi vonallal történő összekötést is, főleg turiszti
kai jelentősége miatt, ez azonban annak leállításával veszni látszik.
A pálya fűz- és égerlápok, gyertyános tölgyesek és száraz homoki 
tölgyesek között kanyarog, útközben érintve az egykori halastava
kat. Romantikus kirándulóhely, összefogásban a helyi tájházzal és 
erdei iskolával évente öt-hatezer utas veszi igénybe a szolgáltatást.

Kaszái Állami Erdei Vasút
Kaszó és Szenta között közlekedik egy 8 kilométer hosszúságú kisvas
úti vonalat bejáró szerelvény. Megépítéséről 1952-ben született döntés és 
1955-ben elindulhatott az első vonat. Kifejezetten erdőgazdasági célokat 
szolgált, évente átlagosan 12.000 m3 fát szállított a szentai fűrészüzem
be, de egy kiugró évben (jégtörés és/vagy szélviharok miatt) ez a teher 
18.000 m3 is volt. Ebben az időben a teljes vonalhossz elérte a 17 km-t. 
1986-ban, amikor megszűnt a vasút faanyagszállítása, csak az említett 
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fővonal maradt meg, a többit elbontották. Innentől kezdve elsősorban a 
kaszói rekreációs központban pihenőket és a vadászturizmust szolgálta. 
Az évtizedek alatt ismertté vált kisvonatot egyre több vendég kereste 
fel, ez az elmúlt években 12-16.000 utast jelentett folyamatosan növekvő 
létszámban. 2004 során vélhetően látogatottsági csúcs születik! A vissza
jelzések szerint egyre több, Nagyatádon és Gyékényesen, pihenő vendég 
tesz hosszabb-rövidebb kirándulást Kaszóra és veszi igénybe a vasutat. 
Folyamatos a szerelvény és a pálya karbantartása. Utóbbi esetében már 
6 km megújult, és rendelkezésre állnak az anyagok a fennmaradó 2 km 
korszerűsítésére is.
A legfőbb látnivalót a kaszói végállomástól 2 kilométerre fekvő fokozot
tan védett Baláta-tó jelenti. A legtöbb különvonat idáig közlekedik, majd 
rövid kirándulással érik el az utasok a tó vadregényes világa mentén álló 
megfigyelőtornyot. Kaszó üdülőtelepén vendégházak, étterem, sport
csarnok, teniszpálya, szolárium, szauna szolgálja a teljes kényelmet.

Az Almamelléki Erdei Vasút
A MÁV Szigetvár-Kaposvár közötti vasútvonala, mely érintette Alma
melléket, 1899-ben épült meg. A leegyszerűsödött szállítási lehetőségek 
arra ösztönözték a községtől északra fekvő erdőterületek birtokosát, 
Báró Biedermann Rezsőt, hogy a faanyag elszállítására keskeny nyom
közű vasutat létesítsen területei és az almamelléki MÁV-állomás között. 
Az elképzelés 1901-ben valósult meg, ekkor épült meg az első vonal az 
almamelléki MÁV-állomás és a Németlukafai Cigányvölgy között 7,2 km 
hosszan. A vasúton főleg az erdőben kitermelt fát szállították le a nagy
vasútihoz, de emellett a németlukafai hamuzsírégető boksa és üveghuta 
termékeit is a kisvasúton fuvarozták. Szintén megemlítendő az erdők 
közötti irtásokon termelt mezőgazdasági termények szállítása is. Vonta
tóként - mint leggazdaságosabb megoldás - a ló szolgált. A személyfor
galom egyidős a vasúttal, a báró által Sasréten alapított iskolába vonaton 
utaztak a környék gyerekei.
A kisvasút vonala 1901 és 1984 között folyamatosan változott. Hol gya
rapodott, hol elbontottak belőle. Ez a fakitermelési területek és egyéb 
gazdálkodási tevékenységek átrendeződésével volt magyarázható. 1945 
után a kisvasút vonalait államosították. Ekkor indult meg az a moder
nizáció, melynek keretében a lóvontatást dízelmozdony váltotta fel, 
megérkeztek az első úgynevezett „MASZOLAJ" teherkocsik, majd 1966 
februárjában a személyforgalmat segítő, korszerű, ún. „Dunakeszi
kocsikkal" gazdagodott a vasút. Ezek a négytengelyes, kályhafűtéses, 
villanyvilágítással ellátott, 22 ülő- és 26 állóhellyel rendelkező személy
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kocsik ma is közlekednek, és akkor korszerűbbek voltak, mint a fővonali 
MÁV-szerelvények.
1961-ben a kisvasút korlátozott közforgalmú minősítést kapott - ettől az 
időponttól közlekednek menetrend szerinti személyvonatok a vonalon. 
A kisvasút vonalai folyamatosan változtak ebben az időszakban is.
A kisvasút - és a Zselic vidékének - életére igen károsan hatott, hogy 
1977. január 1-jén megszűnt a MÁV Kaposvár-Szigetvár szárnyvonala. A 
kisvasúinak megszakadt a közvetlen nagyvasúti összeköttetése, és azóta 
is elszigetelten működik.
A '80-as évek közepére olyan vasútüzemet találhattunk Almamelléken, 
amely csak árnyéka volt egykori önmagának az aprófalvas szerkezetű, 
gazdaságilag elmaradt Zselicség közepén. Valószínű, hogy a kisvasút 
fennmaradásában az játszotta a legfőbb szerepet, hogy közforgalmú sze
mélyszállítást végzett, vonzott valamennyi turistát a területre, a sasréti 
végállomáson ott volt a vadászkastély, a tó, volt miért felülni a kis sze
relvényre.
Az 1990-es évek elején a hazai erdei vasutak szerepe átértékelődött - az 
üzemeltető erdőgazdaságok egyre inkább a társaságok népszerűsítésére 
használták a vonalakat, és ennek megfelelően fejlesztésekre is készek, 
mindamellett, hogy a vasút fenntartása nettó értéken leginkább veszte
séges. A zselici kisvasutas program fellendítésére a kisvasút üzemelte
tője, a Mecseki Erdőgazdaság Rt. Sasréten tanösvényt és erdei iskolát is 
nyitott, de az éves forgalom tekintetében még van lehetőség a fejlődésre, 
mivel összesen háromezer fő veszi csak igénybe a szerelvényeket.

A Mecsek hegység

A Balatontól délre a Mecsek a legmagasabbra emelkedő hegyvonulat. 
Nyugati legmagasabb pontja, a Jakab-hegy biztonságot nyújtó közel 600 
méteres magassága a késői bronzkortól (i. e. 1000 - 900) otthont adott 
emberi telepeknek. Ezért is az egyik leggazdagabb kultúrtörténeti lelő
hely, és a védett területekre irányuló ökoturizmus legfontosabb célte
rületei közé tartozik. A Mecsek teljes területén a változatos természeti 
látnivalók szorosan összefonódnak az emberi jelenlét évszázados nyo
maival, melyhez az ipartörténeti emlékek is hozzátartoznak.
Bár a mecseki természetjárásnak voltak korai úttörői, történeti hűség
gel csak kevés dokumentáció létezik. A legbiztosabb pont, ha vissza kell 
forgatni az idő kerekét, az Abaligeti-barlang. Hiedelmek, mondák már 
a török időkből és a Rákóczi-szabadságharc idejéből is tesznek említést 
kényszerű barlanglátogatókról, és kincskeresők miatt egy időben „Pénz-
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lyuk"-ként is elhíresült. Aztán érkeztek a felfedezők, 
kutatók, mint Kölesy Vince, aki az írások szerint 1819- 
ben bejárta a főágat. Ezt követően a barlang egy, a Mo
narchia területén megjelenő könyvben a világ száz 
csodája közé is bekerült. 1862-ben Schmidl Adolf ne
ves földrajztudós már kialakított pihenőhelyet talált a 
bejárat előtt, és korábbi látogatók, azaz turisták nevét 
olvassa agyagba vésve. 1889-ből fotó is fennmaradt ar
ról, amint egy csoport vezetővel megtekintette a lezárt 
és 36 tölgyfahíddal járhatóvá tett barlangot.

A hegység teljes területén a korabeli felszí
ni, turisztikai infrastruktúra tudatos kiépí
tése mindenképpen a Mecsek Egyesület 
1891. április 30-i megalakulásától számít
ható. Az egyesületnek olyan nagylelkű, 
adományozó tagjai vannak, akiknek a ne
ve mai napig összeforrt egy-egy területtel, 
gondoljunk csak a Hamedli-pihenőre, az 
Irma útra, a Kardos útra, a János-kilátóra, 
Flóra-pihenőre stb.
Rövid idő alatt vagy száz kilométer túraút létesült, kilátókat emelt az 
egyesület, beindultak az első turistaházak, így 1896-ban megjelenhetett 
az első turistatérkép is a hegységről.
Mivel a száz évet átfogó folyamat az egyesületi évkönyvekben nyomon 
követhető, ezért egy nagy lépéssel csak az elmúlt évtizedre tekintsünk 
vissza, amikor is megjelent a területen a DDNPI.
A természetvédelmi filozófia itt is azt diktálta, hogy ne csak kirándulási 
lehetőséget biztosítsunk az érdeklődőknek, hanem információt is nyújtsunk 
a látnivalókról. így indult meg első lépésben a mecseki tanösvényhálózat 
kialakítása. Ennek keretében létesült 7 tanösvény (az Abaligeti, Vár-völgyi, 
Vízfő, Jakab-hegyi, Tüskés-réti, Obányi „Pro Silva", Tettyei), társadalmi és 
civil szervezeti összefogással támogatva, és kihelyeztünk több területen 
információs táblákat (Misina-Tubes gerinc, Melegmány-völgy).
A tanösvények mellett a DDNPI munkatársai jelentős szerepet vállalnak 
az illetékességi területünkön található kultúrtörténeti értékek felméré
sében, megőrzésében és a természetismereti oktatásban is. Ennek egyik 
jelentős területe a földvárkataszterezés, illetve ilyen munka volt a pusz
tabányai üveghuta maradványainak konzerválása, bemutatása. Mivel 
külön írás található az évkönyvben az óbányai oktatóközpontról, ezért 
itt csak megemlítem annak ünnepélyes kapunyitását 2003 szeptemberé-
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ben. Úgy gondolom, hogy fontos központ lesz ez a Mecseken a termé
szettel ismerkedő kisdiákok számára.
A tanösvények, oktatóbázis kialakításán túl jelentős projekt eredménye
ként - közel százmillió forintos - felújítás történt 2001-2002 között az 
Abaligeti-barlangban. A korszerű, korróziómentes járófelület mellett ki
épült a modern, szakaszos elven működő 
fénytechnikai rendszer is. Itt a látogatottság 
éves szinten meghaladja a 70.000 főt, de en
nek jelentős része március-október között 
realizálódik.
2004 júliusában a barlang mellett megnyílt a 
Denevérmúzeum. Az új látnivaló igen nép
szerű, az eddig eltelt négy hónap során 12.200 
fő váltott belépőt, hogy bepillantást nyerjen a 
denevérek számunkra misztikus világába.
A közeljövő tervei között szerepel a Jakab-hegyi Pálos kolostor romjainak 
állagmegóvása és a Tettye-barlang ismételt bevonása a turisztikai kínálatba. 
Mivel jelentős beruházásokról van szó, ezért a Regionális Operatív Program 
(ROP) pályázatán egy mecseki kistérségi konzorciumba társulva építette be a 
DDNPI ezt a két elképzelést. Pozitív eredményhirdetés után rövid időn belül 
megvalósulhatnak a tervek.

A Villányi-hegység

A Villányi-hegység természeti adottságai - elsősorban a kedvező mikro
klíma - már évezredekkel ezelőtt is vonzotta a letelepedőket. Kétségte
len azonban, hogy a korabeli lakosságból a legmarkánsabb nyomokat 
a Római Birodalom polgárai hagyták maguk után. ők nem csak várost 
emeltek a hegy lábánál, melynek maradványai még láthatóak, hanem 
szőlőtelepítésükkel kétezer év távlatában meghatározták a terület gaz
dálkodásának jövőjét. (Egyes feltételezések szerint már a rómaiakat 
megelőzően is volt szőlőművelés a területen.)
Jóval a rómaiak után, a botanikai és zoológiai kutatások azt is bebizo
nyították, hogy a hegység déli előterében, a melegebb éghajlati körülmé
nyeknek köszönhetően, a növény- és állatvilág is különlegességeket rejt. 
Egészen pontosan 75 védett növényfajt találtak a Szársomlyón, amely
ből 4 hazánkban csak itt fordul elő. A legismertebbé vált magyar kikeri
cset 1867-ben fedezte fel a Szársomlyón Janka Viktor. A Balkánon és a 
Földközi-tenger vidékén elterjedt növény sehol nem fordul elő ennyire 
északon. Ennek nyomán vált védetté 1944-ben a hegy. A 442 méter ma-
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gas, szigetszerűen kiemelkedő 
csúcsról tiszta időben pazar a 
kilátás és még felfedezni az év
századokkal ezelőtt elpusztult 
szársomlyói vár falmaradvá
nyait. A sok különlegesség és 
ritkaság, valamint január-feb
ruárban virágzó magyar kike
rics, az egyik leglátogatottabb 
védett területté emeli a hegyet. 
Évente hat-nyolcezer ember 
érkezik a felhagyott keleti kőbánya udvarán található szoborparkhoz, és 
ezernyolcszáz-kétezer fő indul szakvezetéssel felfedezni a területet.
Mivel a Szársomlyó fokozottan védett természeti terület, ezért tanösvény- 
táblákat helyeztünk ki a nagyharsányi temető fölött. Ez megfelelő hely
nek bizonyul a hegy élővilágát megismerni kívánó turisták részére, 
hiszen itt egyéni látogatóként is megtekinthetünk minden botanikai és 
geológiai értéket. Távcsővel közel hozhatjuk a déli lejtők felfelé áram
ló meleg levegőjén vitorlázó madarakat és az egykori bauxitbányászat 
rózsaszínű meddőhányóit is. Érdekesség, amit talán kevesen tudnak, 
hogy a hegy belseje több tíz kilométernyi bányavágatot rejt, ahol egykor 
vasúttal szállították a feldolgozásra szánt ércet.
A túrázók a hegység teljes területét összesen 68 km jelzett útvonalon 
fedezhetik fel K-Ny, É-D irányban. További két tanösvény is segít eliga
zodni a terület értékeiben: a villányi Templom-hegy korábban felhagyott 
bányaudvarán egyedülálló kövületeket láthatunk a sziklafalakban, míg 
Máriagyűdön az erdészet alakította ki a Csodabogyó tanösvény útvona
lát a kegytemplom térségében.

Összegzés

A fenti rövid áttekintés során talán sikerült bemutatnom, hogy a Duna- 
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a megalakulásától mekkora erőfeszí
téseket tesz, hogy segítse az ökoturisztikai kínálati oldal bővülését, a 
természeti területek, élőhelyek és az élővilág bemutatását. Jelentős beru
házásokkal teremt új attrakciókat, és gondoskodik a meglévők folyama
tos megóvásáról.
Talán ennek is köszönhető, hogy vállalkozók, erdészetek, civil szerveze
tek is egyre szélesebb körben ismerik fel a természeti értékek bemutatá
sának fontosságát és növekvő anyagi és humánerőforrást áldoznak erre 
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a feladatra. Sajnos minden természetjáró ismeri azt a szívfájdító érzést, 
amit a gyakori, értelmetlen rongálás látványa okoz. Sokszor nehéz, költ
séges és olykor szélmalomharc jellegű a vandalizmussal való verseny
futás. Bár a területen gyakran alulmaradunk a rongálókkal szemben, 
az erdei iskolai foglalkozásokon, a terepi túrákon a gyerekek, fiatalok 
érdeklődése, fellángoló természetszeretete ad hitet munkánkhoz. A 
társadalmi felelősség és gondoskodás soha nem lehet egy szervezet fel
adata, felvállalhatja, fel kell, hogy vállalja az iránymutatást, de egységes 
irányelvek mentén is csak közös felelősséggel és erővel formálhatjuk a 
jövőnket.

Irodalomjegyzék, interjúk:
Dr. Szabó Tibor: Az FVM Erdészeti Hivatal felügyelete alá tartozó Állami Erdei Vasutak (keskeny 
nyomközű vasutak) helyzete - 2002. Budapest
Andrásfalvy Bertalan: A DDNP területén élő nép történeti néprajza
A Mecsek természetjáró kalauza - Pécs, 2002.
Baronek Jenő: Villányi-hegység természetjáró kalauza
Kisvasutak Baráti Köre, www.kisvasut.hu
Mohácsi Attila, Mecseki Erdészeti Rt. Szigetvári Erdészet
Kövesdi Pál, SEFAG Rt. Vasútüzem-vezető - Mesztegnyő
Ternyei László - Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet, Pécs
Papp Imre - vasútüzem-vezető, Kaszó
Gemenc Rt., www.gemencrt.hu
Barabás Tibor vasútüzem-vezető - Pörböly
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A SÁRKÁNY-SZAKADÉK ÉS KÖRNYÉKE

O
rfűt emlegetve ál

talában először 
mindenkinek a ta
vak, a strand és a horgászat 

jut eszébe. A szabadidő eltöl
tésére azonban több más le
hetőség is akad, mint példá
ul az egyre erősebben fejlődő 
lovasturizmus, vagy a Malom
múzeum kultúrtörténeti em
lékei, de a természetbarátok is 
élményekben gazdag túrákat 
tehetnek e környéken.

Gergely Tibor 

„Szerény és áldozatkész ember, mindent lefényképez, 
képei szépek, megörökítik a Mecsek szépségeit."

Orfű a Mecsek hegység északnyuga
ti részén helyezkedik el, ahol maga a 
hegység véget ér, és ahol a Hegyhát 
nevű kistáj kezdődik. Közigazgatási 
területe 200-280 m tengerszint feletti 
magasságban váltakozik. Önálló víz- 
háztartású terület, melynek jelentős 
része a triász anizuszi mészkő alap- 
kőzetű vidékre esik, amely karsztoso
dásra hajlamos. E karsztvidéken a kü
lönböző felszínformák gyakran vál
takoznak, s így a táj igen változatos 
képet mutat: hegyek és völgyek soka
sága tagolja, emellett a jellemzően sok

177



Gergely Tibor: A Sárkány-szakadék és környéke

Szúrós- és lónyelvű csodabogyó

dolina, töbör és víznyelő mozaikos elhe
lyezkedése teszi még változatosabbá a te
rületet. Sok a forrás és a barlang is.
Egy látványos és érdekes völgyrendszer 
záró szakasza található Orfű déli határá
ban. A két fő völgy a Szuadó-völgy és a 
Körtvélyesi-árok, melyek a Jakab-hegy 
mellől indulnak szinte párhuzamosan 
egymással, délről északi irányba. A kiin
dulási pont környezetében több forrás is 
fakad, melyek még homokköves vidéken 
egyesülnek patakokká. Vizeik a völgy
rendszereken keresztül haladnak Orfű fe
lé, melyek végül az Orfűi-patakba érkez
nek, vagy már útközben elnyelődnek a 
víznyelőkben, és válnak barlangi patakká. 
A magasabb régiókból érkező víz - főleg 
az őszi nagyobb esőzésekkor és a tavaszi 
hóolvadás idejében - erős eróziós munkája a mészköves területen szur
dokvölggyé alakította a Szuadó-völgyet és a Körtvélyesi-árkot. Ezekben 

a szurdokvölgyekben létrejövő különle
ges mikroklimatikus adottságok pedig 
jellegzetes, ún. szurdokerdei növénytár
sulás kialakulását eredményezték. Ben
nük olyan növényfajok találták meg élet- 
feltételeiket, melyek a kimondottan hű
vös, párás mikroklímát kedvelik. A hely 
különlegességét az adja, hogy a Dél- 
Dunántúlra jellemző szubmediterrán 
klíma hatása még ezekben az északi 
kitettségű hűvös, nedves erdőkben is ér
vényesül, s ennek köszönhető néhány 
szubmediterrán elterjedésű faj jelenléte, 
mint pl. a lónyelvű csodabogyó, az olasz 
müge, kispárlófű, vagy a délvidéki led
nek. A meszes alapkőzeten sekélyrétegű, 
kőtörmelékes rendzina talaj alakult ki.
A Szuadó-völgyben a Mecsek egyik rit

ka ilyen növénytársulását, a magas csukókás mecseki szurdokerdőt 
(Scutellario altissimae-Aceretum) találjuk, melyet a kutatók az ilyen típu
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sú társulások etalon területévé nyilvánítottak. A fafajok közül a bükk, 
a gyertyán, az ezüsthárs, a hegyi és korai juhar, a hegyi szil, a virágos 
és magas kőris és a madárcseresznye él. A védett lágyszárú fajok: er
dei holdviola, farkasölő sisakvirág, lónyelvű csodabogyó, tavaszi és 
bársonyos görvélyfű, gímpáfrány, karéjos és díszes vesepáfrány, olasz 
müge, kispárlófű, pirítógyökér, piros mécsvirág, turbánliliom, madár
fészek kosbor. A közelben azonban még más védett fajok is megtalál
hatóak, mint például a sápadt kosbor, a kétlevelű sarkvirág, a májvi
rág, a szártalan kankalin és a szúrós csodabogyó. A nem védett fajok 
közül említésre méltó a medvehagyma, mely kora tavasztól nyárig hi
hetetlen tömegben borítja a karsztos Nyugati-Mecsek szinte minden 
egyes négyzetcentiméterét. A magas csukóka pedig e növénytársulás 
névadó karakterfaja.
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Az ilyen patakos völgyekben az állat
fajok közül főleg rovarok (tegzesek, ké
részek, bolharákok), és védett kétéltűek 
(sárgahasú unka, erdei béka, barna va
rangy) élnek, de a sziklás oldalak üre
geiben és a nagyobb repedések közt, 
vagy az idősebb odvas fákban védett 
denevérfajok is megtalálják lakóhelyei
ket. Természetesen madárfajok is fész
kelnek ezeken a kevésbé zavart erdők
ben, mint például a hegyi billegető, a

Erdei holdviola

barázdabillegető, az erdei pinty, a vörösbegy, a meggyvágó, kis és nagy fa
kopáncs, fekete harkály, ökörszem, énekes ri
gó, csilp-csalp füzike, és még sokan mások.
A Szuadó-völgy és a Körtvélyesi-árok Orfű 
déli határa mellett egymásba torkollik. Ezen 
a részen találjuk a legmarkánsabb sziklás ol
dalakat, melyek a patakmedreket is keresz
tezik, s olykor látványos vízeséscsoporto
kat csodálhatunk meg. Legszebb része a Sár
kány-szakadék nevet viseli, mely a Mecsek 
legszebb vízeséseinek egyike. Az üledékes 
mészkő gyűrődései, és a törésvonal mentén 
a víz kb. 15-20 m szintkülönbséggel folytat
ja az útját. A sziklák felülete erősen mohás, a 
repedésekben gímpáfrányok nőnek, a fákra 
sűrűn kúszik fel a liánszerű borostyán. Vad
regényes hangulata olyan, mintha az ember 
egy őserdőben járna.
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A Vízfő-barlang

E vízesések sajnos csak időszakosak. Többnyire nagyobb esőzésekkor - 
főleg ősszel - és a tavaszi hóolvadás után várható említésre méltó víz
hozam a patakokban. Ezt azonban egyéb tényezők is befolyásolják. A 
Szuadó-völgyben elhelyezkedő több aktív víznyelő a lefolyó víz nagy ré
szét elnyeli, ezért a vízesések helyszíne egyre gyakrabban marad szára
zon. A víz a barlangi járatrendszereken keresztül a közeli Vízfő-barlang- 
ba áramlik.
A Sárkány-sza
kadék közelében 
található a Sár
kány-forrás, mely 
márványtáblá
val ellátott, állan
dóan csordogáló 
forrás.
Hasonló elneve
zése miatt össze 
szokták téveszte
ni a Sárkány-kút 
nevű időszakos 
forrással, ami a
Balázs erdő északi oldalában, egy nagy sziklafal aljában helyezkedik el. 
Ez is egy geológiai különlegesség. A víz forrásból való periodikus, és 
csak rövid ideig tartó kiáramlásáért egy víztározó üreg a felelős, mely 
a kivezető nyílás mögött van. Ez az üreg bizonyos időnként feltöltődik 
vízzel, majd a teljes feltöltődés után a vizet gyorsan és teljes mértékben 
leadja. E jelenség némi morgó hanggal is járt, ami az emberek fantáziáját 
is megmozgatta, s így egy monda keletkezett.
Valamikor régen a falu mellett egy nagy barlangban egy sárkány la
kott. Nagyot kordult a gyomra, ha éhes volt, s éles fogait csattogtatva
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A Sárkány-szakadék

A Sárkány-forrás

rémítette a környékbé
li embereket. Egyszer ir
tózatosan nagy vihar ke
rekedett. A sárkány nem 
mert kijönni a barlangjá
ból. A vihar nagy fákat, 
és sziklákat döntött le. 
Az egyik nagy menny
dörgés egy óriási szik
lát gördített le a hegyről, 
mely eltorlaszolta a sár
kány odúját. Az embe
rek így megszabadultak 
a sárkánytól. Az azon
ban nem pusztult el. Né
ha napokig, hetekig al
szik, és amikor feléb
red, morogva feszegeti a 
hegy oldalát és a sziklá
kat, de nem tud kijönni. 
Majd megfürdik a bar
lang medencéjében, s ek
kor a vizet úgy kinyom
ja belőle, hogy az vastag 
sugárban ömlik ki a for
rásból. Máskor meg el
apad, kiszárad a forrás, s 
ilyenkor mindenki tudja, 
hogy pihen vagy alszik a 
sárkány.
A Sárkány-szakadék terü
lete több irányból is meg
közelíthető, több turista
útvonal is elhalad mellet
te. Magához a szakadék
hoz nem vezet kiépített, 
jelölt turistaút. Van azon
ban két lehetőség, melyet 
ajánlani tudok. A kevésbé 
fárasztó út a falu legdé
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lebbi pontjától (a lakott települést jelző „Orfű" táblától) indul, és a patak
medret kell követni. A másik némileg nehezebb, mert a szakadékot felül
ről közelíti meg: meredek, csúszós oldalakon lehet leereszkedni az orfűi 
útkereszteződés előtti (Pécs felőli) első vagy második kanyartól.
Ezek a szurdokerdei növénytársulások önfenntartóak, különösebb keze
lést nem igényelnek. Sőt! A legfontosabb, hogy a zavarásmentesség fo
lyamatosan biztosítva legyen, azaz minden emberi beavatkozást kerülni 
kell, mely azokat veszélyeztetné.
A Sárkány-szakadék környezete Orfű önkormányzatához tartozó he
lyi jelentőségű védett természeti terület (1972 óta), melyhez szervesen 
kapcsolódik a közelben lévő Vízfő-forrás és a Balázs erdő is a környeze
tével. Az előkészítés alatt álló, és a természetvédelmi szempontból fon
tos területeket egységesítő Mecsek Tájvédelmi Körzet - mint országos 
jelentőségű védett természeti terület - kiemelkedő részeként a Szuadó- 
völgy és a Sárkány-szakadék - különlegességéhez méltóan - megkapja 
a „fokozottan védett" 
védelmi kategóriát.
Kellemes kiránduláso
kat tehetünk a termé
szeti értékekben bővel
kedő Nyugati-Mecsek 
ezen vidékén. 
A vállalkozó kedvű tú
rázók a közelben több 
kulcsosházatis választ
hatnak szálláshelyül. 
Bármerre is indulnak 
el, több úti cél is beter
vezhető, mint példá
ul Orfün a Vízfő tanös
vény, vagy Abaligeten 
a barlang és a Denevér 
tanösvény, melyhez 
szervesen kapcsolható 
a július 12-én megnyílt 
Denevérmúzeum meg
tekintése, ami izgal
mas és egyben hasz
nos időtöltést biztosít 
az érdeklődőknek.
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Gergely Tibor

O
rfű természeti értékeit bemutató ismertetőm II. részének té

mái is alapvetően a Nyugati-Mecsek változatos geomorfo
lógiai adottságaira épülnek. Az I. részben a karsztosodásra 
hajlamos mészkő felszínformái közül főleg a felszínen előfordulókból 

emeltem meg néhányat. Most a felszín alattiak közül a Vízfő-barlan- 
got és a hozzá tartozó forrást mutatom be. Mivel a forrásbarlang kör
nyezete is jelentős természeti értéket képez, ezért a leírásból nem ma
radhat ki, illetve említésre méltó még egy-két, a területen lévő kultúr
történeti emlék is.

A VÍZFŐ-BARLANG ÉS A VÍZFŐ-FORRÁS

Az orfűi Vízfő-forrás és Sárkány-szakadék helyi jelentőségű védett ter
mészeti terület legfontosabb részét képezi a Vízfő-barlang. Elhelyez
kedését tekintve az Orfűi-tó déli partjától néhány száz méterre keleti 
irányban, egy függőleges sziklafal aljában van a bejárata. Mint minden 
barlang Magyarországon, ez is „ex lege" védett, ezen felül pedig foko
zott védelem alatt áll. Az Abaligeti-barlanggal ellentétben ez csak enge
déllyel látogatható, a bejárata ezért le is van zárva. Ennek egyik oka az, 
hogy a barlang egy igen tiszta vizű forrás „vízgyűjtője", melyet ivóvíz
ként hasznosítottak a múltban. A másik oka pedig az, hogy a barlang 
turisztikai célokra nincs kiépítve.
A környék völgyei a magasabban csordogáló források vizét és az esővi
zet összegyűjtik, és az alacsonyabb tengerszint feletti magasságban fek
vő területek felé vezetik. E karsztvidéken több olyan aktív víznyelő is 
van, melyek ilyen völgyek aljzatában, a völgytalpon helyezkednek el, s 
melyek a vizet a mélybe vezetik. A víz útja szűkebb-tágabb föld alatti 
járatrendszerekben folytatódik. Vízfestési eljárásokkal igazolták, hogy 
például a közeli Szuadó-völgyben elhelyezkedő víznyelők a Vízfő-bar- 
langba szállítják a vizet, de természetesen a környékből több felől is ér
kezik víz a barlangba. Az időjárási körülményektől függően napi akár 
100 800 m3-es vízmennyiséget is produkálhat, mellyel így a Vízfő-forrás 
a Mecsek legnagyobb vízhozamú karsztforrása.
Maga a barlang hasadékjellegű dolomitbarlang, kisebb-nagyobb ter
mekkel, patakkal és egy vízeséssel. A járatok több hasadék egymásba 
szakadása miatt szélesedtek ki. Cseppkövekben viszonylag gazdag, ami 
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a dolomitbarlangokban ritka. Színük rózsaszín, fehér, húsvörös, vagy vi- 
aszszerűen áttetsző. Helyenként mangántartalmú, fekete bevonat látha
tó rajtuk, illetve a falakon is.
Az intenzív kutatás a II. világháború után kezdődött, mely az 1950-es és 
'60-as években főleg Rónaki László és Vass Béla vezetésével folyt. A já
ratban a haladást két vízzel teli üreg (szifon) lassította. Az elsőből a vi
zet leszivattyúzva, a másodiknál viszont kisebb robbantással, egy kerü
lőút létrehozásával jutottak tovább. Egy harmadik, szinte már tó mére
tű szifon (21 m mély) pedig a továbbhaladás végét jelentette, mert még 
búvároknak sem sikerült megtalálni a továbbvezető utat. így jelenleg kb. 
170 m hosszan van feltárva, mert a továbbjutás a mai napig sem sikerült. 
A barlangkutatók azonban nem adták fel. Méréseik, számításaik és meg
érzéseik szerint van egy esetleg az ember számára is járható járati kap
csolat a közelben kialakult nagyobb víznyelők valamelyike és a Vízfő- 
barlang között. Ez azt az ötletet adta, hogy a próbálkozást pl. a Szuadó- 
völgyben lévő víznyelők intenzív kutatásával folytassák, s megpróbálja
nak onnét bejutni a barlangba. A '70-es évektől a kutatók - nem ok nélkül 
- újabb barlangok létét feltételezik Orfű környékén. A Vízfő vízgyűjtő te
rülete 16 m2, mely talán még az abaligetinél is nagyobb barlangrendszer 
létezésére utal.
Az 1970-es évektől a barlang 
tiszta vizét ivóvízként kezdték 
hasznosítani. A szűkebb járato
kat mesterségesen kiszélesítet
ték, hogy a csővezetékeket le 
tudják fektetni, és betonjárdát 
is készítettek. A barlang mes
terséges végpontját egy záró
gát képezi, mely mögött talál
ható a 3-as számú szifon. A be
járat is mesterségesen lett ki
alakítva a sziklafal tövében, 
mely mellé egy szivattyúhá
zat építettek. A Csete György 
által tervezett különös formá
jú építmény statikailag az épí
tészet egyik remekműve, mely 
még nemzetközi szinten is is
mert. Formája miatt sokan csak 
„gomba"-ként emlegetik.
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A víz Orfű és Komló vízellátását segítette. Utóbbiét oly módon, hogy a 
vizet a szivattyúkkal csővezetéken keresztül a magasabb tengerszint fe
letti magasságon lévő Vágotpusztára, egy kibetonozott természetes ere
detű nyelőbe, a „vízműnyelőbe" nyomatták. Ez egy természetes járat
rendszeren keresztül a vizet a mánfai Kőlyuk-barlangba vezette, ahon
nét pedig vízvezeték szállította Komlóra. Amióta oda is bevezették a Du
na vizét, azóta ezt már nem használják, de a rendszert a Komlóvíz Kft. 
folyamatosan ellenőrzi.
A barlangrendszer feltárására az 
utóbbi években ismét nagy erő
feszítések történtek. Vizsgálatok 
alapján kijelölték azokat a víz
nyelőket, amelyek a legalkalma
sabbak lehetnek arra, hogy raj
tuk keresztül a Vízfő rendszeré
be bejussanak. Két fő körzetet is 
számításba vettek, ahonnét kezd
ve esetlegesen sikerekre számít
hattak. Egyik a Száraz-kút kör
nyéke, a másik pedig a Szuadó- 
völgy víznyelői lettek. Előbbinél 
a kutatások a huzat teljes hiánya 
és a nagyfokú eltömődöttség mi
att abbamaradtak. Utóbbinál a 
Szuadó-víznyelőben a JATE Bar
langkutató Csoport végzett kuta
tásokat, aminek eredményeként a 
nyelőhöz tartozó barlangot mint
egy 200 m hosszan tárták fel (Szuadó-barlang). A megfestett víz gyors 
átjutása mellett a felszíni hidrológiai és morfológiai vizsgálatok is alá
támasztják reményeiket. Hasonló okokból láttak reményt a Büdöskúti- 
nyelők egyikén, a Spirál-nyelőn keresztüli behatolásra, ahol is egy kb. 
100 m mély barlangot tártak fel (Spirál-barlang). Ez szintén a Vízfő- 
barlangba szállítja a vizet.
A barlangkedvelő élőlények közül elsősorban a denevérek említhe
tők meg. A fajok közül a kis és a nagy patkósorrú, a tavi és a vízi de
nevér a legjellemzőbb. Barlangjáróként, illetve vendégként rovarok, 
meztelencsiga-fajok, békafajok és a rágcsálók közül a kissé mókusra 
emlékeztető nagy pele tűnhet fel. Növények a barlangban nem, esetleg 
csak a bejáratnál fordulnak elő, melyek főleg moha- és páfrányfajok.
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A BARLANG ÉS A FORRÁS KÖRNYEZETE

A barlang felszíni területe és annak természetes, illetve mesterséges kör
nyezete rendkívül változatos képet mutat.
Orfű egy része a karsztos terület peremén helyezkedik el, ahol még jel
lemzőek a karszterdők. A Vízfő-barlang felszíni területén is ilyen, mész
kedvelő növénytársulások találhatóak: hegyoldali gyertyános-tölgyesek, 
bükkösök, de a közelben szurdokerdő is fellelhető. Előforduló fafajok: 
bükk, tölgy, gyertyán, hegyi juhar.
A patakok a vizet Orfű sík területe felé szállítják. Erre és a közelben lévő 
karsztforrások vizére alapozva 1960-72 között a széles, viszonylag sík te
rületen fürdési, vízisportolási és horgászati célból tavakat létesítettek. El
sőként a kisebb Orfűi-tó, majd a nagyobb Pécsi-tó, utána a Herman Ottó- 
tó, végül a Kovácsszénájai-tó épült meg. Többek között a Vízfő-forrásból 
eredő patak is a tórendszert táplálja.
A tavak területén valaha libaúsztatók, kenderáztatók helyezkedtek el, és 
számos vízimalom is működött a patak mentén. Az egyik hajdani mol
nár házában a Janus Pannonius Múzeum malommúzeumot rendezett 
be. Képek és tárgyak sora mutatta be a gabonaőrlés történetét. A mú
zeum ma is megtalálható az Orfűi-tó délkeleti partjától nem messze. 
Schaff Károly tervei alapján a XIX. század közepén készült, és 1950-ig 
működött. 1970-ben múzeumi célokra helyreállították, aztán 1994-től új
ra üzembe lett állítva. 2001-ig villanymotor hajtotta, majd az eredeti, el- 
tömődött malomárok kitisztítása után működésében újra a vízé lett a fő
szerep. Igen jó minőségű őrleményeket készítettek segítségével, de ma 
már inkább csak turisztikai látványosságként funkcionál.
A múzeumegyüttes egy másik malomtípusa a szárazmalom és olajprés, 
mely a Baranya megyei Mekényesről, egy düledező épületből lett átszál
lítva, s így megmentve az utókornak.
A patakokat eredetileg fűz-, és égerligetek szegélyezték, azonban az embe
ri beavatkozások miatt erőteljesen visszaszorultak, vagy el is tűntek. Pedig 
ezek a fás területek és a velük együtt kialakult növénytársulások több nö
vény- és állatfajnak fontos élőhelye volt. Az egyetlen égerliget, illetve ége
res láperdő Orfűn a Vízfő-forrás mellett maradt fenn. Nem véletlenül, hi
szen e növénytársulás nagymértékben függ a felszíni vizek mennyiségétől; 
a növényzet jellegét az átfolyó víz határozza meg. Víz a területre főként a 
Vízfő-forrásból, és az attól 170 m-re található pécsi Barlangkutatók forrásá
ból áramlik. A magas talajvízszint fenntartásában kismértékben segít a Sár
kány-szakadék felől érkező Orfűi-patak is. A viszonylag sík terület miatt a 
patakmederből a víz szétterülve, felszínközeli talajvízként szivárog tovább.
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A gyorsabban áramló friss vízellátá
sú területeken liget alakult ki, a pan
gó vizes részeken a láposodás folya
mata zajlik. Jellemzően a nedvessé
get, a vizet kedvelő növényfajok for
dulnak elő, mint a sásfélék, a mocsári 
gólyahír, az acsalapu, az aranyvesel- 

ke, vagy a keserű kakukktorma. Ez az élőhely az állatok közül kétéltűek- 
nek, hüllőknek, folyami rákoknak és vízirovaroknak, valamint több ma
dárfajnak ad otthont. A patak zavartalan szakaszain például a védett jég
madár és a hegyi billegető fészkel. Az odvas fákat mókusok, pelék és de
nevérek veszik birtokukba.
Hazánkban a természetvédelmi tör
vény erejénél fogva minden láp, így ez 
az égeres láperdő is védett. Nemcsak 
természetvédelmi szempontból fon
tos a jelenléte, hanem a tórendszer vi
zének tisztán tartásában is nagy a sze
repe. A növények gyökérzete ugyanis 
természetes szűrőrendszerként fogja 
fel a Vízfő felől érkező patak hordalé
kának jó részét.
Mint fontos élőhelyek, említésre méltóak a különböző réttípusok, me
lyek a tavak létesítése és az erőteljes beépítés miatt ma már csak kisebb 
foltokban találhatók meg. A Vízfő síkabb környezetében főleg nedves és 
magas sárrétek, míg a kissé meredekebb oldalon szárazabb kaszálórét 
található. E területeken rengeteg ízeltlábú és rovarfaj él. Közülük több 
védett, sőt egy fokozottan védett is megtalálható. Fokozottan védett kár
pát-medencei bennszülött szöcskefaj a magyar tarsza, mely hazánkban 
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igen ritka. A Mecseken kívül csak egy-két populációja ismert.
A védett fajok közül például a kárpáti tarsza, az imádkozó sáska, az 
Atalanta lepke és a nappali pávaszem is a hasonló élőhelyeket kedveli. A 
tó körüli réteken él egy vízibogárfaj, mely ugyan nem védett, de igen rit
ka hazai előfordulása miatt nagy figyelmet érdemel. Orfűn kívül mind
össze két élőhelye ismert az országban. A vizes élőhelyek kedvező fel
tételeket nyújtanak a szitakötők szaporodásához is, melynek köszönhe
tően igen sok szitakötőt láthatunk repülni. Közülük a védett kisasszony 
szitakötő is gyakran megfigyelhető.

Mára már a tavak is jelentős élőhelyként szerepelnek. A védett kétél
tűek, hüllők mellett védett halfajok, sőt védett növények is élnek a Pé
csi-tóban, illetve a tó partján. A tó igen sok madárfajnak a fészkelő- és 
táplálkozóhelye. Orfű Község Önkormányzati Testülete ezért helyi je
lentőségű védett természeti területté kívánja nyilvánítani a Pécsi-tavat. 
A természeti értékek Orfűn igencsak emberközelben vannak, mely jó és 
rossz dologként is felfogható. Rossz azért, mert a természet könnyebben 
károsítható. Jó azért, mert az Orfűn járó természetbarátok megismerked
hetnek a helyi értékekkel. Számukra érdekes, hasznos időtöltés lehet a 
Vízfőre és környezetére alapozott természetismereti-kultúrtörténeti tan
ösvény bejárása. A négy állomásból álló túra első ismertető táblája a Ma
lommúzeumnál, a második a Vízfő-forrásnál, a harmadik a Barlangkuta- 
tók-forrásánál, a negyedik pedig az égeres láperdőnél áll. Az útvonal tu
lajdonképpen egy kör, melyet feketével felfestett T-betű jelez.
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A SZÉNBÁNYÁSZAT FEJLŐDÉSE A MECSEKBEN 
A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

Mendly Lajos

Előzmények:
A 2001. évi évkönyvben a Mecsek rövid földtani ismertetéséből kiindul
va foglalkoztunk a mecseki kő-, érc- és ásványbányászat történetével 
- az uránbányászat kivételével - az őskortól napjainkig, valamint a 
feketekőszén-bányászattal a kezdetektől a XVIII. század végéig.
A 2002. és 2003. évi évkönyvünkben a XIX. század első, illetve második 
fele kőszénbányászatának történetét írtuk meg.

A Pécs környéki kőszénbányászat

P
écs és környéke feketekőszén-bányászati joga a századfordulón 
- Koch Ferenc városi bányabérlete kivételével, 1922-től az összes - 
a bányatulajdonos/bányabérlő Dunagőzhajózási Társaság, a DGT 
kezében volt. Az egyházi tulajdonú ingatlanok bányászati jogát a bérleti 
szerződés - a felek hite szerint - 1968-ig biztosította.

A megszerzett és bérelt bányaterületekkel nagyszámú táró és akna került 
a társaság birtokába, melyek egymástól való csekély távolsága - elsősor
ban a város közigazgatási területén - már korábban is okozott a határvi
tákon túl műszaki - aláfejtés, bányatűz - problémákat is. A bányaüzemek 
és Üszög, illetve az Üszög-Mohács közti vasutak megépítésével kon
centrálta és korszerűsítette a szállítást, de a megszerzett tárók, bányate
rületek összekapcsolásával, bezárásokkal és funkcióváltoztatással nem 
sikerült hasonló termelési koncentrációt létrehoznia.
Gerber Ferenc salgótarjáni bányaigazgatónak a DGT megbízásából 
1891-ben végzett részletes vizsgálata, elemző jelentése vezette a társasá
got koncentrációs és fejlesztési terveinek megvalósításához. Gerber leg
fontosabb javaslatai:
- a többlépcsős - pécsi bányaigazgatóság, pécsi bányafelügyelőség a 
három bányakerület felett - vezetés helyett Pécsett központosított admi
nisztráció és gazdálkodás,
- az akkor 10 termelő akna helyett három megfelelő kapacitású kb. két 
kilométerenként telepített akna,
- a fejtési mezők előkészített szénvagyona az aknaszállítás kapaci
tásának háromszorosa legyen, hogy a termelés volumenét idővel 
növelni lehessen.
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A DGT Gerber jelentése alapján döntött a szervezeti változásról, az 
üzemkoncentrációról, a műszaki fejlesztésről, kereste és meg is talál
ta a megfelelő szakembert a nagy feladat végrehajtására Jicinsky 
Jaroslav személyében.

Jicinsky Jaroslav a korszerű pécsi bányászat megteremtője 
Jicinsky lengyel-ostravai bányász mesterséget folytató morva család 
bányamérnöki hagyományait folytatva az ostravai szénbányák után, 
1901-ben a Rossitzi Bánya Társa
ság igazgatója lett Brno mellett. 
A körzet elavult bányáit három 
üzembe koncentrálta és teljes kor
szerűsítéssel jövedelmezővé tette.
A Monarchiában elsőként telepí
tett villamos erőművet a gyengébb 
minőségű szenek hasznosítására, 
ezzel fél évszázadra megoldotta 
Brno és környéke villamosenergia
ellátását. A Kukla-aknát - Közép- 
Európában elsőként - vasbeton 
aknatoronyba telepített 300 kt/év 
kapacitású szállítógépekkel sze
reltette fel. A képződött porszenet 
brikettgyár és kokszolómű létesí
tésével tette gazdaságosan értéke- 
síthetővé. Elsőként mélyített aknát 
tübbingezéssel és egy 600 m mély 
akna faácsolatát folyamatos üzemeltetés közben falaztatta át.
A DGT pécsi bányái teljes körű korszerűsítési programja elkészítésével 
bízta meg 1912-ben azzal a szándékkal, hogy az egyre kevésbé korszerű 
aknák évi legfeljebb 800 kt-ás kapacitását évi 1250 kt hosszú távú szállítá
sára alkalmassá tegye, a termelés, a szállítás egyidejű koncentrációjával. 
Az egész Monarchia és Nyugat-Európa bányászatára kitekintő műsza
ki információi és két évtizedes szakmai tapasztalatai alapján elkészített 
javaslatát elfogadta, és felkérte 1913-ban, hogy a tervezett fejlesztést 
pécsi bányaigazgatóként hajtsa végre. Az ajánlatot elfogadva a bevált 
módszerekkel látott munkához az új környezetben. A mai követelmé
nyeknek is megfelelő menedzserszemlélettel irányította a munkák ter
vezését, szervezését és lebonyolítását.

- X

Jicinsky Jaroslav az 1910-es években
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Koncentráció és korszerűsítés

Az azonnal megkezdett nagyszabású fejlesztési program 1919-ig három 
korszerű, nagyüzemi méretű termelő aknaüzem létesítését tervezte. A 
program megvalósítását, de a már működő üzemek rentabilitását is jól 
szolgálta a széntermelés vertikumának (külszíni szállítás, szénelőkészítés 
és brikettgyártás, villamosenergia-termelés) központosítása, a szükséges 
gépészeti (szerelő, javító és gyártó) kapacitás, az építészeti (kivitelező és 
karbantartó) bázis létrehozása a legkorszerűbb, nyugat-európai színvo
nalon az Üszög szomszédságában lévő Újhegyen.
A koncentrációs törekvések sikerét jól szemlélteti az aknák számának ala
kulása: 1877-ben 26, 1910-ben 15 szállító-, lég- és egyéb aknát üzemelte
tett. Változatok vizsgálata alapján született a döntés, hogy a széntermelést 
Pécsbánya és Szabolcs - beleértve Somogyot is - elaprózott és túlzottan a 
fekübe telepített aknakapacitása helyett két új, nagy teljesítményű - 500- 
500 kt/a - szállítóaknára, a tervezéskor és a megvalósítás során „Neu Franz 
Jozef-,, (Új Ferenc József-), és „Neu Schroll Schacht"-ra (Új Schroll-akná- 
ra) koncentrálják. Vasason a fával ácsolt, de jó állapotban lévő - ugyancsak 
a fekűbe telepített - Thommen-aknán csupán korszerűsítést, rekonstruk
ciót hajtanak végre, az aknakapacitást 250 kt/a-ra növelve.
A Jicinsky nevéhez fűződő nagy koncentrációs terv 1912-1919 helyett 
az I. világháború, a szerb megszállás, a Monarchia szétesése okozta lét
szám-, anyag- és tőkehiány miatt 1925-ben Szent István- majd a vízdús 
tercierrétegek harántolásának nehézségei miatt csak az 1927-ben ava
tott gr. Széchenyi István-aknával fejeződhetett be a gazdaságát önállóan 
szervező magyar állam, a trianoni Magyarország keretében.

A KERÜLETEK FEJLŐDÉSE AZ 1910-ES ÉVEKIG

Pécs közigazgatási területén a századfordulón a szénszállítást András-, 
Schroll-, Károly- és Cassián-aknák, a szellőztetést Cassián-légakna és a 
külszínre nyíló légfeltörések, a szabolcsi üzemben a szállítást György- és 
Ferenc József-akna, a szellőztetést a Sándor- és a Flach- (Lapos) aknák, a 
somogyiban a szállítást a Rücker-akna, a szellőztetést egy légfeltörés látta 
el. A szénszállítást iker gőzszállító gépek, a szellőztetés villamosenergia
igényét gőzgép biztosította egyenáramú dinamóval. A Ferenc József- és az 
András-aknákra koncentrált külszíni szénszállítás miatt ezeknél volt tele
pítve a kokszolókemence-sor, a kovácsszénmosó és a brikettprések is.
A vasasi üzem szenét Thommen-szállítóakna gőzüzemű szállítógépe 
emelte a külszínre, a szellőztetést Thommen-légakna biztosította, víz
emelés céljára üzemeltették még a Wiesner-aknát.
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A pécsi üzemeknek András-akna rakodójára, a szabolcsi, a somogyi és a 
vasasi üzemeknek a Ferenc József- (és a György-) aknai rakodóra szállí
tott széntermelését gőzüzemű, normál nyomtávú, a DGT tulajdonában 
álló vasúton szállították el az üszögi állomásra, ahonnan a szén nagy 
részét - a saját hajózás és az értékesítés céljára - Villányon át, a Mo
hács-Pécsi Vasúttal (MPV) szállították a mohácsi kikötő rakodójára.
A sűrített levegővel működő félautomatikus termelő munkagépek közül 
a fúrókalapácsot vezették be először 1909-ben a Rücker-aknában. A fej
tőkalapácsok csak 5 év múlva jelentek meg a pécsi bányaüzemekbe, de 
használatuk rövid idő alatt általános lett.

Mecsek-Szabolcs kerület

A tervezett fejlesztés keretében a szabolcsi kerületben egyetlen, új szállí
tóakna létesült, az I. világháború miatt lassabban megvalósuló, a politikai 
változások miatt Új-Ferenc József helyett a Szent István-akna 1925. évi 
üzembe helyezéssel. Kihúzó szellőztetés céljára körszelvényűre kibővítet
ték, 5 m belvilággal kifalazták György-légaknát a nyugati és Rücker-lég- 
aknát a keleti szárnyon. Sándor-aknát és a Rücker-légfeltörést felhagyták. 
Ferenc József- (később Béke-) aknát és a Lapos-aknai légfeltörést a ter
vezett 1935 helyett csak 1965-ben, István II. szállítóakna és az István- 
akna-Újhegy közti drótkötélpálya 
üzembe helyezése után hagyták fel.
A 400 m mély akna telepítési helyét 
a bányajog-tulajdonos Pécsi Szé
kesegyházi Uradalommal kötött 
szerződés rendelkezései szab
ták meg. Az akna mélyítését 1913 
december végén kezdték meg, és 
a közbeszólt történelem miatt csak 
1917 szeptemberében, a 271. méter
nél lyukasztottak a Ferenc József- 
aknai 22-es telep felől az aknához 
(I. mélyszint) hajtott keresztvágatra. 
Az aknát a III. mélyszintig, 380 in
ig mélyítették 5,8, majd 6,0 m belső 
átmérővel, beton- és betonidomkő 
falazással.
A Szent István-aknát a bánya-
gépgyártó Heinrich-Fröhlich és 
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Küpfel Rt. aknamélyítést kivitelező részlege mélyítette Hannebeck Fri
gyes helyi irányításával. Az aknamélyítést és szerelvényezést szolgáló 
ideiglenes szállítógép elvonulása után kerülhetett sor a végleges akna
szállító torony alapozására, majd megépítésére. Az akna telepítési helye, 
de az üzemben tapasztalt erőteljes talajsüllyedések miatt is szükséges 
volt a szokásosnál nagyobb biztonsági szénpillér meghatározása és a 
külszíni létesítmények koncentrált, de nem zsúfolt telepítése. Ennek a 
követelménynek tökéletesen megfelelt az ún. torony-Koepe (hajtótár
csás) szállítógépek telepítése.
Az aknaüzem külszíni létesítményei: a szállító- ill. aknatorony az aknaház
zal, a csillekörforgalom pályája, a szén- és a meddőelszállító rendszer, a 
gépház, az üzemi épület, valamint a bányaház a fürdőkkel, az irodákkal, 
a lámpakamrával, a felolvasó csarnokkal, raktárral, mentőállomással, a 
legényotthon és a készenléti lakóépületek.
Aknatorony és aknaszállító gépek: A 41,20 m magas aknatorony 28,85 m- 
es szintjén kialakított gépházban helyezték el a 2 db Ward-Leonard 
rendszerű, hajtótárcsás szállítógépet. Ezek közül egyik a bánya teljes 
élettartama alatt (1989-ig) megbízhatóan üzemelt a 637,3 m szállítási 
mélységig. Mindkét aknaszállító gépet 650 m-es mélységhez és 4000 kg 
hasznos teherhez konstruálták max. 12 m/sec sebesség mellett, évi fél
millió tonna kiszállítási kapacitással.

A Koepe rendszerű aknaszállító gépek [ Koepe szállítógép inélységniutatója

Ez az aknatorony kiképzés, melyet a bécsi J. Schöngut tervezett és addig 
csak a brünni Kukla-aknánál, J. Jicinsky rekonstrukciós programja kere
tében alkalmaztak, statikai és gazdasági előnyöket is nyújtott a szok
ványos vasbeton építményekkel szemben az esztétikai megjelenésen 
túlmenően. Az alaptól a gépszintig közel függőlegesen felnyúló beton 
oszlopok az állandó és a változó terhelések tetemes részét felvéve, feszí
tőművek segítsége nélkül, közvetlenül hárították át azokat az alaptalajra.
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így nem csak az épületszerkezetek erőelosz
lása egyszerűsödött, hanem lényegesen egy
szerűsödött és olcsóbbá vált a kivitelezés.
A toronyban kialakított (gép-, készülék- és 
terelőkorong-) szinteken vasbeton födémeket 
képeztek ki, az így kialakított emeletek téglafal
lal lettek kitöltve, a többi részen az oszlopok az 
aknaház felett szabadon állnak, ezzel az egész 
toronynak bizonyos könnyedséget adnak. Az 
ipari emlékként megőrzésre javasolt tornyot a 
budapesti Eduard Ast & Co. cég építette.
A kétszintes gépház emeletén helyezték el 
az Ilgner-rendszerű, Ward-Leonard áram
átalakítót, a budapesti Láng Gépgyár által 
gyártott, elektromos meghajtású kétlépcsős, 
tandem elrendezésű (iker-) kompresszort. Itt 
volt továbbá a Vitkowicében gyártott két db 
magasnyomású kompresszor, melyek 175 At 

feszültségű sűrített levegőt állítottak elő a föld alatti, sűrített levegővel 
üzemeltetett mozdonyok számára, és a Brown-Boveri & Co, Mannheim 
cég által gyártott turbókomp
resszor a különböző bányabe
li sűrített levegővel működő 
gépek, berendezések részére. 
Csilleforgalom: a kétszintes, 
2-2 egymás utáni csillét szál
lító kasok súlya 4000 kg. A 
külszínen és az aknarakodó
kon lengőpadok működtek 
sűrített levegővel. A személy
szállítás idejének rövidítésére 
a külszínen emeleti erkély, a 
szinteken a rakodók alatt kiképzett közlekedőpince szolgált. A 0,6 m3 
űrtartalmú, 350 kg önsúlyú vascsillék a szállított készlet anyaga szerint 
600-1000 kg-ig voltak terhelhetők.
A teli szenes csillék a kasból lejtéssel gördültek a láncpálya-állomás előtti 
vágányzárhoz, ahol a visszatérő üres csilléktől függően az önműködő 
csatló berendezés segítségével a láncpályára kerültek. A fékrendszerű 
- energiaigény csak a meginduláshoz volt szükséges -, 840 m hosszú, 
18%-os lejtésű végtelenített felsőláncpálya közvetlenül a Ferenc József- 

195



Mendly Lajos: A szénbányászat fejlődése a Mecsekben ...

aknai rakodóállomásba torkollott. A visszatérő üres csillék az aknához 
lejtéssel futottak be. Ugyanígy gördültek a fatérről a megrakott fáscsillék 
és a hányóról visszatérő üres meddős csillék külön vágányokon, majd 
egyesülve az aknához. A csillék összeütközésének elkerülésére a csatla
kozásoknál az egyik mindig szabad átfutású vágány volt, a másikat az 
ettől működtetett kerékfék zárta a váltó előtt 4 m-rel, ha ott csille haladt 
át, és oldotta 1 m-el annak elhaladása után.
Az üzemépület, - melyet a budapesti Országos Építőipari Társaság épí
tett - foglalta magába a fürdőket, a lámpakamrát, az irodákat, a központi 
mérnökséget, vendégszobákat, az anyagraktárt, a központi mentőállo
mást és a kazánházat.
A munkásfürdőben 950 felhúzható ruhaakasztó volt (ún. „hengás" 
fürdő) és egyidejűleg 72 zuhanyozórózsa alatt lehetett fürdeni (ebben az 
időben az ország több bányavidékén a bányászok otthon, lavórban „fü- 
rödtek ki"). A műszakiak fürdői, az aknász- és a tisztifürdő külön-külön 
ruhaszárítóval voltak ellátva, 7-7 kád, zuhanyozófülkék és 1-1 gőzfürdő, 
az ún. tisztifürdőben még hőlégfürdő is volt.
Egy nagy helyiség szolgált a felügyelet elhelyezésére a közvetlen infor
mációáramlás érdekében, további helyiségek az üzemvezetőség, a mér
nökök, a bányamérő szolgálat, a pénzügyi és adminisztratív irodák 
részére, a vendégeket és a nőtlen fiatal mérnököket négy szoba és egy 
fürdőszoba várta. A műszaki és adminisztratív irodák közötti tágas csar
nok a „felolvasó", ahol a műszakjegyzés és a munkahelyre való beosztás 
mellett a munkások tolóablakokon keresztül intézhették ügyeiket felette
seikkel és az egyéb alkalmazottakkal.
A töltő- és kezelőberendezésekkel felszerelt lámpakamra 1000 elektro
mos és 300 benzinlámpa elhelyezését és kezelését biztosította.
A Rücker-aknai mentőállomást az üzemépületek elkészültekor helyezték 
Szent István-aknára és Központi Mentőállomássá fejlesztették. Az akna
ház közelébe telepített állomáson vezették be és honosították meg Magyar
országon először a Dráeger oxigénes mentő- és újraélesztő készülékeket. 
Gyakorló helyisége, melyben 1925 végén a mentési gyakorlatok számára 
egy modern füstkamrát alakítottak ki, a másik két üzemet is szolgálta.
Az épület alagsorában - melynek legnagyobb részét az anyagraktárak 
foglalták el, - volt még a kazánház az épület fűtésére és a szükséges 
melegvíz előállítására.
A műhelyeket - javító-, kovács- és villamosműhelyt - csak a napi, köz
vetlenül szükséges javítások, karbantartás és az üzemzavar-elhárítá
sok céljára létesítették, a nagyjavításra és nagykarbantartásra a újhegyi 
főműhelyt rendezték be.
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Pécsbánya-kerület

Aknamélyítés: A gr. Széchenyi István-akna mélyítését 1913 novemberében 
kezdték, a mozgósítás - 1914. július idején 126 m mélységet ért el, szak
emberhiány és alkalmanként 400-600 1/min vízmennyiség jelentkezése 
- melyen a Schroll-akna IV. szintjéig lefúrt fúrólyuk csak átmenetileg 
segített - miatt a mélyítés lassan haladt.
Megfigyelések, majd a Schroll-akna mélyítésekor készített, és csak 1917- 
ben előkerült feljegyzések alapján megállapították, hogy a 180 m mélység
ben jelentkező édesvízforrás nem egy hasadékból, hanem a harmadkori 
(tercier) mészkőben tárolt vízből táplálkozott. Ezért úgy döntöttek, hogy 
Pécsbánya, Szabolcsbánya és Újhegy üzemek ivó- és iparivíz-ellátásának 
biztosítása érdekében a forrás I. szinten cementálással történő megtartása 
helyett a tercierrétegekből átmenetileg a IV. szintig le kell süllyeszteni, és 
az édesvizet elkülönítetten kell a IV. szintről a külszínre szivattyúzni.
A részletek ismertetése nélkül: a megütött forrás normális, 17001/min víz
hozama helyett 1918 márciusában már 52101/min mennyiség volt lecsapol
ható, és ivóvíz minőségben hasznosítható. 1920-ban megtörténhetett a II. és 
III. szint Schroll-akna felől hajtott főkeresztvágatának Széchenyi-aknával 
való összelyukasztása a teljesen száraz tercierrétegek átharántolásával. 
1922 januárjában kerülhetett sor a IV. szinti fedü-keresztvágat és az akna 
összelyukasztására. További vízszintsüllyesztéssel egy jelentős homok
réteg után az akna elérte az V. szint alatt 39 m-rel a vízzáró mediterrán 
agyagot, itt a fakadó vizet végleg sikerült megfogni.
Az aknatorony, a szállítógépek, a gépházak berendezései a statikai- és 
engedélyezési tervezéstől a kivitelezésig azonosak voltak a Szent István- 
aknáéval, a csilleforgalom, a bányaház csak a terep adta lehetőségekhez 
alkalmazkodva tért el némileg, azért itt nem ismertetjük újra.
Eltérés: az üzemi fürdőben 88 fiatalkorú részére külön fürdőrészt ala
kítottak ki; itt üzemi mentőállomást szereltek fel az aknagárd szintjén 
Draeger mentő- és újraélesztő készülékkel.
A - kovács-, lakatos-, villamos- és csillejavító - műhelyek az 1908-ban épült 
Schroll-aknai erőmű épületében nyertek elhelyezést, melyet az 1914-ben 
létesített újhegyi erőmű üzembe helyezése után leállítottak. Az 1910-es évek 
második felétől áttértek András-aknán a szállítógépek villamos hajtására, a 
segéd- és biztonsági berendezéseket pedig sűrített levegővel működtették. 
1927-ben az András szállítóaknát korszerűsítették, 4 m átmérőjű körszel- 
venyre átfalazva és két, egyenként 1100 m3/min teljesítményű Pelzer- 
tipusú villamos ventillátorral felszerelve az új akna déli bányamezejének 
kihúzó légaknájává alakították át, meglévő 1000 m3-es faszerkezetű bun
kerével alárendelt szénszállítási feladatot a továbbiakban is ellátott.
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Az 1928-ban telepített András 
aknai 2500 mm átmérőjű, kétdo- 
bos, váltóáramú, csúszógyűrűs 
szállítógép a tárószint és VI. szint 
között 404 m-es szállítási mélység 
mellett 5,2/3 m/s szállítási sebes
séggel, 230 kW villamos teljesít
ménnyel kasonként továbbra is 
egy csillét szállított egészen 1986- 
ig, azután az akna előírt biztonsági 

bejárása csak a járóosztály létráján (,,fartni"-n) mászva volt teljesíthető. 
Az 1920-as években András-aknára 5 db KV 52/22-es típusú, Q=50 m3/ 
min kapacitású, 7 kp/cm2 végnyomású, 320 kW motorteljesítményű, 
3000 V feszültségű dugattyús kompresszort telepítettek.
Legényotthon, kórház: Az 1916-ban 114 munkás részére épült legényott
hont 1926-ban az összes üzem dolgozóit kiszolgáló kórházzá alakították 
80 ágy befogadóképességgel, a régi kórházat és két közeli épületet 180 
nőtlen munkás részére legényotthonná alakították.

Vasasi kerület

Az eredetileg négyszög szelvényben ácsolt Thommen-aknát 1912-től 185 m 
alatt 5,6 m átmérőjű körszelvényben falazta ki vasbetonnal és vasbeton tég
lával a VII. szintig történő továbbmélyítés során a Heirich-Frőhlich és Küpfel 
aknamélyítő és bányaépítő vállalat Hannebeck Frigyes irányításával.
1926-ig egy új, 5 m átmérőjű légaknát is mélyítettek a szállítóaknától K- 
re és a korábbi 3,16 m átmérőjű légaknát felhagyták. Az 1500 m3/min 
teljesítményű szellőztetőt 6000 m3/min teljesítményűre cserélték.
A munkahelyi teljesítmények növelésére egy Brown-Boveri motorral meg
hajtott 2500 m3/h teljesítményű, 7 At nyomású Láng ikerkompresszort, a 
csúcsidei teljesítmény és a tartalék biztosítására 2 db - a Zwikaui Gépgyár 
A. G. által szállított - 200 m3/h teljesítményű kompresszort telepítettek.
A DGT idejében Vasason sem föld alatti, sem külszíni mozdonyszállítás 
nem volt.
A 7 kg súlyú présléges fejtőkalapáccsal (legjobban a Fröhlich-félét kedvelték) 
jövesztették az 1920-as években már a termelés 50%-át az 1923-ban CEAG 
típusú villamos bányalámpával ellátott vasasi bányászok. Vasason - a DGT- 
nél először, kísérleti jelleggel - elővigyázatosságból csak a felügyeletet és 
egyes csoportvezetőket látták el benzinbiztonsági lámpával az előző század 
vegyes tapasztalatai alapján (1931-ben már 946 db volt a DGT üzemeiben). 
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A vasasi patak vizének üzemi hasznosítására 1927-ben 900 m3 víz tárolá
sára alkalmas vasbeton völgyzárógátat építettek, melynek ismertetése a 
hazain kívül több nyugat-európai szaklapban is megjelent.
A Thommen-akna új, Ward-Leonard rendszerű, elektromos meghajtá
sú, kétdobos, 4 m átmérőjű Trommel szállítógépet kapott az összes biz
tonsági berendezéssel felszerelve, melyet az AEG-Union szállított. A 
gép egy felvonással 500 m mélységből 4 tonna hasznos teher emelésére 
volt alkalmas 12 m/sec sebességgel. Az új elektromos szállítógépet úgy 
telepítették, hogy közben az eredeti gőzhajtású szállítógép zavartalanul 
szolgálta ki az üzemet, az átállás 48 órán belül történt meg. Ezzel az akna 
szállítási kapacitása - szállítógép oldalról - évi 140 kt-ról 250 kt-ra nőtt. 
A villamos meghajtású aknaszállítógép szerelésével egy időben a Rücker- 
aknára vezető kötélpálya teljesítményét is megnövelték.
1935 novemberében kezdték el Thommen-akna átbiztosítását - a szállí
tás megállítása nélkül - négyszög szelvényű fabiztosításról körszelvényű 
falazatra. Ezalatt elkészült az új, 26 m magas acélszerkezetű aknatorony, 
melyet az Elbertzhägen & Glasner ostravai cég szállított. Az előkészüle
tek - az akna átfalazása, új aknatorony, villamos szállítógép és az órára 
kidolgozott ütemterv - befejezése után a munkásállományt 8 napra 
szabadságolták, majd a részletes program alapján az aknatoronyban a 
kötélkorongokat közelebb vitték egymáshoz, köteleket és kasokat cse
réltek, a lengőpadokat a külszíntől a VII. szintig átszerelték, új akna- és 
kasajtókat szereltek be, az egyes szinteken beszerelték a kasok sarokve
zetését, terhelés- és üzempróbát végeztek. Az átépítés rendben és a terv 
szerint, baleset nélkül történt meg.
Az így kialakított aknaszállítási - Thommen-akna - és szellőztetési 
- K-i légakna - kapacitás biztosították az üzem termelőképességét a II. 
világháborút követően is egészen az 1970-es évekig. A Thommen-akna 
évi 250 kt-ás kiszállítási kapacitását a DGT soha nem tudta elérni, min
dig jóval alatta maradt.
A szovjet csapatok 1944. november 29-én érkeztek Vasasra. A néme
tek kivonulásuk előtt fel akarták robbantani az aknát, ezt azonban a 
vasasiaknak sikerült megakadályozni.

A SZÉNTERMELÉST KISZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK

Az új Központi szénelőkészítőmű lehetővé tette a régi korszerűtlen üzemi 
technológiák megszüntetését, az Újhegyen jelentkező nem piacképes 
termékek - iszap, középtermékek - erőművi hasznosítását, és Újhegyre 
kerülhetett át a brikettgyártás is.

199



Mendly Lajos: A szénbányászat fejlődése a Mecsekben ...

A felső pályaudvaron beérkezett nyersszenet a fenékajtók megnyitásával 
az 10001 befogadására méretezett nyersszéntárolóba döntötték, ahonnan 
két - egyenként 120 t/h teljesítményű - serlegművel két -10 mm csokor
méretű - rázószita 0-10 mm és 10 mm feletti szemnagyságra különítette 
el. A 0-1 mm szemnagyságtól portalanítókkal megszabadított apró és 
10-80 mm-es szeneket külön mosták, majd víztelenítették. A technoló
gia végén kocka, dió, mogyoró (borsó), dara (kovácsszén), aprószén és 
mosott iszapszén kerülhetett a vagonokba, majd értékesítésre. A szénelő
készítő művet laboratórium egészítette ki.

Villamosenergia-ellátás:
A három kis erőmű amúgy 
is nehezen biztosítható villa- 
mosenergia-igénye mellett 
a létesítendő új üzemek 
további nagy igénye új ener
giaforrások létesítését tette 
szükségessé. Az üzemenkén- 
ti, ugyancsak élőmunka-igé
nyes, különböző kapacitású 
és kezdetleges szénelőkészí

tés - száraz szérelés, helyenként korszerűtlen mosás, illetve brikettezés 
- feladatát is meg kellett oldani a nagy kapacitású, új üzemek termékei
nél. A meglévő nagy fajlagos élőmunka-ráfordítással és alacsony hatás-
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fokkal, különböző feszültségszinteken üzemelő kis erőművek bővítése 
helyett különféle megfontolások - pl. gőzüzemű aknaszállítás helyett 
villamos meghajtású szállítógépek alkalmazása, előkészítő mű, kazán
ház helyett csak az aknatorony igényel aknapillért - alapján is egy új, 
központi szénelőkészítőmű és hozzá csatlakozó új erőmű Újhegyen 
történő felépítése mellett kellett dönteni, melyek létesítése - gazdasá
gossága miatt - a döntés után a legsürgősebbé vált.
Az erőmű Burghardt-típusú meredekcsövű kazánjai Pluto-Stoker ros
téllyal tüzelték el a nyers-aprószénből, iszapszénből és egyébként nem 
értékesíthető középtermékből összetevődő kb. 10% nedvesség-, 40% 
hamutartalmú, maximálisan 50 mm szemnagyságú, 4000 kcal/kg átlagos 
fűtőértékű keveréket.
A gépházban 2 db egyenként 5 ezer és egy 10 ezer kW-os turbóegység 3 
ezer ford/min-nél 3150 V feszültségű, 50 Hz-es váltóáramot állított elő, 
rövidzárlat és túlfeszültség elleni védelemmel ellátva.
A kapcsolóházban a transzformátorok a 3000 és 15000 V-os kettős gyűjtő
síneket táplálták meg, utóbbiakhoz az üzemi transzformátorállomások 
földkábelekkel csatlakoztak, és 15/3 kV-os feszültségszinttel látták el 3 
kV-os feszültségen a fogyasztókat.
Az új erőművet 1913-ban kezdték építeni és 1914-ben már áramot adott 
- 1922-ben 5 új kazánnal bővítették - a régi és az épülő üzemek részére, 
illetve ellátott idegen fogyasztókat, köztük Pécs szab. kir. várost is, és 
rendeltetésszerűen üzemelt az erőművek 25 éves élettartamát megha
ladó matuzsálemként 1965-ig, míg az új pécsi Hőerőmű át nem vette 
teljesen a feladatát.
Az erőmű a fejlesztés után évente 32 millió kWh áramot fejlesztett, ami 
a generátoroknál mért 3700 kW átlagteljesítménynek felelt meg, a csúcs
teljesítmény 8000 kW volt.
Az új villamosüzemi berendezések terveinek, tervtanulmányainak 
kidolgozásánál és kivitelezésénél is Josef Schöngut bécsi általános mér
nök működött közre elektrotechnikai tanácsadóként.
A villamosítás elterjedésével felvetődött a föld alatti bányavasutak vil
lamosításának a lehetősége is 1928-ban, ez jelentős újítást és megtaka
rítást jelentett volna, de a bányahatóság - a sújtólégveszély miatt - a 
felsővezetékes villamosítást nem engedélyezte. Az akkumulátoros vil
lamos szállítóberendezés pedig olyan gazdaságtalan lett volna, hogy a 
DGT nem is foglalkozott vele.
Brikettgyártás: A mosott, majd a szárítóberendezésekben 12%-ról 2% víz
tartalomra szárított 0-6 mm szemnagyságú aprószénből 5 és 10 kg-os 
téglabrikettet és 100 g-os tojásbrikettet készítettek 6,8% szurokadalékkal.
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Külszíni szénszállítás: Az új szállítóaknák telepítése új szállítási meg
oldásokat tett szükségessé. A Ferenc József-aknai vasútállomáson 
2500 t, a Széchenyi-aknán 1700 t tárolókapacitású, önműködő töltésű 
betonsiló épült, amely tárolta a kellő válogatás után gumiszalagon 
érkező szenet. Az üzemi állomásról gőz- helyett villamos mozdonyok 
vontatták az önműködően töltött Talbot-kocsikat az újhegyi szénelő
készítő műbe, ahol egyenkint 40 tonnás terhűktől fenékürítéssel sza
badultak meg. Az András-aknai faszerkezetű szénfeladó állomást is 
villamosították 1914-ben.

A Ganz gyártmányú, 36 
t önsúlyú, normál nyom
távú, négytengelyes, fel
sővezetékes egyenáramú 
villamos mozdonyok 850 
V-os üzemi feszültségen, 
260 LE teljesítmény mel
lett 30 km/h sebességgel 
haladtak.
A vasasi szén változatlan 
rendszerrel, de felújított, 
korszerűsített villamos 
meghajtású kötélpályán 
jutott az 1200 tonnás táro
lókapacitással ellátott 
Rücker-aknára, onnan a 
Szaboks-tárón keresz
tül a Ferenc József-aknai 
silóba.

Egyéb létesítmények. A főműhelyben kovácsműhely, villamosműhely, 
kazán- és gépüzem, szürkevas- és fémöntöde szolgálta az újhegyi üzem 
mellett a bányaüzemek gépeinek nagyjavítását és nagykarbantartását, és 
legyártotta az egyébként nem beszerezhető alkatrészeket.
Fűrészüzem, raktárak, élelmitár és természetesen irodaépület, készenléti 
lakótelep egészítette ki az újhegyi üzemet.

Kolonizáció

A századfordulón 2 fő és 15 kisebb telepen 463 társasági ház volt 1594 
lakással. 4 élelmi raktár, 4 társasági vendéglő, 3 kenyérsütő ház, 1 temp
lom, 7 iskola, 1 kioszk, egy 40 ágyas és két szükségkórház, 28 km szilárd 
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burkolatú út létesítése és folyamatos fenntartása szolgálta a „gyarmato
sítás", a magas fokú kolonizáció céljait.
Az üzemkoncentrációval párhuzamosan a tervezett termelésnövekedés
nek megfelelően lakásállományát is növelte a vállalat. Pécsett 1945 előtt 
a legjelentősebb bányászlakás-építési program a DGT Meszes-pusztai 
munkás lakótelepének felépítése a szerb megszállás után (1922-25).

A lakótelep céljára vásárolt meg a 
DGT 16,2 hektárnyi területet a két 
bányaüzem - Pécs- és Szabolcs- 
bánya - iparvasútja és a megkö
zelítésüket szolgáló két országút 
között, az ebben az időben más 
művelésre alkalmatlan területen. 
Erre a területre 336 munkás és 5 fel
vigyázó lakást terveztek, de távlati 
elképzelésekben 800 lakás és egy

munkáskórház építése is szerepelt.
A nemzetközi összehasonlításban is modern munkás-lakótelepen - a kez
dődő gazdasági válság miatt - összesen csak 177+2 db egy- és kétszobás 
lakás épült meg, melyből a kettő felügyeleti.

Mindkét típushoz salakbetonból épült palatetős, 15 m2 területű mellék
épület tartozott az árnyékszék, baromfi- és disznóól részére. A lakások
hoz kb. 300 m2 kimért udvar és kert, tehát minden lakáshoz kb. 400 m2 
„privát" terület tartozott. A telepen és a lakásokban (ingyenes!) villanyvi- 
lágítás, vízvezeték - utcai kutakkal, csapokkal - csatornarendszer műkö
dött közös biológiai tisztítóberendezéssel. Létesült élelmitár, és 1927-ben 
megépült a 27 m magas, 300 m3-es fehérhegyi vasbeton víztorony.
Az üzemi lakótelepek részben a korábbi kolóniák bővítéseként, részben 
az üzemek közvetlen szomszédságában havária esetére épültek - vezető 
beosztásúak, speciális szakiparosok és bányamentők részére - készenléti 
lakótelepként.
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A DGT lakásállomány alakulása a XX. század első harmadában

Megnevezés Épület Lakás (alkalmazotti) Munkáslakás Összes lakás
1900-ban: 463 1594
1930-ban:
Pécs 14 19 3 22
Újhegy 45 30 72 102
Pécsbánya (PécsVI.) üzem 298 85 775 860
Szabolcs üzem 213 78 744 822
Meszes-puszta 33 2 178 180
Vasas üzem 93 40 340 380
1930-ban összesen: 696 254 2112 2366
Többlet: 233 - - 772

A fejlesztési program keretében épült lakótelepek szinte kivétel nélkül 
(ingyenes!) villamos világítással, csatornázottak voltak (telepenként bio
lógiai derítővel), ami nem volt jellemző a kor munkáslakásaira.
Az üzem mellett épült készenléti lakásokat és a legényotthonokat az 
üzemi rendszerhez csatlakozva, a Meszes-pusztán épült lakótelep lakásait 
önállóan kiépített rendszerben látták el villanyvilágítással, vízvezetékkel, 
csatornázással és biológiai derítőberendezéssel. A meszesi lakótelepet Szé- 
chenyi-aknáról látták el vízzel a telep északi végén felállított, ma is rendel
tetésszerűen működő, az Ast & Co. által épített Fehérhegyi víztoronyból.

A FEJLESZTÉS KÖRÜLMÉNYEI ÉS ELISMERÉSE

Jicinsky koncentrációs és fejlesztési programjának megvalósítását a 
kor történelmének és körülményeinek ismerete teszi számunkra iga

zán értékessé. Az I. világháború okozta kor
látozások, létszám- és anyaghiány mellett 
kellett fejlesztenie és közben gazdaságosan 
termelnie. A háborút követő politikai káosz, a 
cseh-magyar hadműveletek, Pécs szerb meg
szállása, az azt követő jóvátételi szállítások, 
a trianoni békeszerződés utáni bizonytalan 
politikai és gazdasági helyzet mind nehezítet
ték és késleltették a program végrehajtását. 
Nem kevesebb gondot okozott a Monarchia 
szétesése mellett a fejlesztéshez szükséges 
tőke előteremtése. Jicinsky mindvégig élvezte 
a magyar hivatalos körök bizalmát, és kitartó
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an folytatta terveinek megvalósítását. Német és angol nyelvű publikáci
óiból ismerte meg Európa szakmai elitje a bányagázkitörésekkel, magas 
kőzethőmérséklettel küzdő pécsvidéki bányák koncentrációs fejlesztését. 
A Pribrami Bányászati Főiskola „a bányalétesítés és a bányatudomá
nyok fejlesztése terén kifejtett eredményes tevékenységéért" 1922-ben 
honoris causa doktorrá avatta. A Kormányzó „a hazai szénbányászat 
terén kifejtett eredményes és értékes szolgálatai elismeréséül" magy. kir. 
bányaügyi főtanácsosi címmel tüntette ki 1928-ban.

A pécsi kőszénbányák 1945-ben

A DGT HATÁSA PÉCS VÁROS FEJLŐDÉSÉRE

Néhány adat a századfordulóról: Pécs thj. város lélekszámában csak 
Pécsbányatelep (Pécs VI. ker.) lakói szerepelnek, Szabolcs, Somogy és 
Vasas még közigazgatásilag önálló település. Az 1900. évi népszám
lálás szerint Pécsbányatelepen 678 épületben 4177 főt, Pécsett 6689 
épületben 42744 főt számláltak, tehát Pécsbányatelepen élt a város 
lakóinak közel 10%-a az épületek valamivel több, mint 10%-ában. A 
DGT ekkor 4021 főt foglalkoztatott (kis létszámmal működött még 
Koch Ferenc lámpásvölgyi bányája is).
A DGT Dél-Dunántúl legnagyobb kiterjedésű és a legnagyobb létszámot 
foglalkoztató gazdasági egysége volt.
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Pécs thj. város és a DGT gazdasági kapcsolatait a városi tulajdonú bánya
területek bérlete, illetve megvásárlása és a helyi adók fizetésének álta
lunk még nem kutatott mértéke jellemezhetné. Az 1910-es években értek 
meg a feltételek és valósult meg a város és a Társaság közötti közvetlen 
és tartós gazdasági együttműködés. A város villamosenergia-igényének 
növekedése a Légszeszgyár utcai villanytelep helyett 1910-ben új váro
si erőmű létesítését tette szükségessé. A törvényhatóság versenypályá
zatára három hazai ajánlat érkezett, a DGT - központosító programját 
még csak tervezte, - nem szerepelt közöttük, de - álláspontját módosítva 
- 1912-ben már vállalkozott „villamos energiának nagy mennyiségben 
való szállítására" Pécs város részére.
Az energiaszolgáltatási alapszerződést 1914. VI. 11-én írták alá, melyben a 
DGT 10 ezer kW-os teljesítmény határig vállalt kötelezettsége, és a kedvező 
áramár mellett vállalta azt, hogy a város 30 km-es körzetében szolgáltatott 
villamosenergia-mennyiség után a bruttó bevétel 5%-át - haszonrészese
désként - a városi villamos műveknek átutalja. A közben kitört I. világhá
ború miatt csak 1918. IX. 26-án indult meg az áramszolgáltatás Pécsújhegy 
felől 15 ezer V feszültségen Pécs városába. A villamos telepbe beruházott 
tőke a városnak igen jól jövedelmezett, pl. - a fogyasztás kisebb mértékű 
visszaesése ellenére is, - az 1932. évben 326.464 pengőt.
A városi „Tanácsi mutató"-kban évente többször van nyoma - 
különböző városi célokra - kedvezményes szén ügyintézésének, és 
Székeskáptalan és a Püspöki Uradalom is részesült a bérleti összegen 
felül szénvásárlási kedvezményben.
A DGT levéltári anyaga között „bizalmas" és „szigorúan bizalmas" 
minősítésű az 1922-1930-as évek között vezetett két precíz kimutatás a 
„Kiutalt ingyenszén mennyiségek"-ről, amely arról tanúskodik, hogy a 
társaság minden évben jelentős mennyiségű ingyenszenet adott külön
böző karitatív vagy kulturális tevékenységet folytató bányász, egyházi, 
illetve városi, társadalmi szervezeteknek.
A kimutatásokban szerepel még számos társadalmi, illetve hivatali tiszt
séget viselő magánszemély is. A listán közel 250 szervezet, illetve sze
mély neve szerepel, az egyszeri juttatástól az évenkéntiig, a 2-3-5 q-tól a 
600 q egyszeri juttatásig, a 9 év alatt összesen 23.975 q ingyenszén szere
pel a kimutatásokban. A vázlatos ismertetés alapján is megítélhető, hogy 
mely tételek szolgálták a jótékonykodást, a szociális gondoskodást, és 
melyek a kapcsolatrendszer kiépítését, ápolását, illetve a befolyásolást.
A saját dolgozóit a többi bányavállalatnál gyengébben fizető, de a náluk 
és a város ipari üzemeinél jobb élet- és munkakörülményeket biztosító 
Társulat vélhetően a korábbi, de a későbbi időben is sok városi intéz
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ményt, szervezetet és közéleti személyiséget támogatott ingyenszénnel. 
Külön említjük a Társaság műszaki-technikai szakembereinek képzését 
biztosító Állami Fémipari Szakiskola támogatását, 1913-ban pl.: 1000 
koronával, az 1920-30-as években az iskola bővítésében való részvétellel, 
melynek folytatásával találkozunk a második fél évszázadban is.
Az üzemenként fenntartott iskolák (beleértve a városhoz tartozó Pécsbá- 
nyatelepet is), plébániák, kereskedelmi, vendéglátó és egészségügyi léte
sítmények mellett a szervezett kulturális-, sport-, legény-, nő-, cserkész-, 
jótékonysági egyletek és egyesületek a helyi igényeken kívül városit ebben 
az időben nem elégítettek ki, ezért ezek ismertetésétől eltekintünk.
Pécs város fejlődésére a Társaság és az egyház kedvező gazdasági kap
csolata közvetve is pozitív hatással volt. A székesegyházi uradalom 
szénbányászati jövedelme a századfordulón tíz év átlagában 120.538,62 
osztrák forint, kb. 240 ezer korona/év volt.
Az egyházmegye alapítványi hivatala szénbányászati jövedelemből 
finanszírozta intézményeinek fenntartási költségei mellett 1913—15-ig 
évente 100-100 ezer koronával a Pius-főgimnázium és internátus, 1914- 
ben a „Tanítóképzőház" építését 200 ezer koronával. A Pius templom 
építését 1930-ban 30 ezer pengővel és az uradalom lehetőségeinek meg
felelően kedvezményes árú szén felhasználásával gyártott építőanyag
gal (tégla, cserép, mész) segítette, majd a Székesegyházi Énekiskola. 
(Inczédy Dénes u. 9., ma Hunyadi J. út 9.) kibővítését és átalakítását is 
kb. 90 ezer pengővel, ezzel is öregbítve Pécs „iskolaváros" jellegét.

„Gazdasági pangás"
A DGT szigorú munkafegyelmet, gazdálkodást és csak az elemi szociá
lis gondoskodást fenntartva igyekezett átvészelni a '20-as évek végi és a 
'30-as évek nehéz gazdasági helyzetét. A bányászcsaládok sorsát, anya
gi helyzetét sújtotta, hogy a dekonjunktúra által korlátozott termelést - 
radikális létszámcsökkentés helyett, a műszakbérek csökkentése mellett 
(5-6 pengő helyett 5 pengő alá) - a munkanapok számának csökkenté
sével, a szabad, ún. „szanált" napok beiktatásával igyekezett megoldani 
a Társaság. A heti 2-3 szanált nap a bányász és alkalmazott személyzet 
- anyagi hátrányára, de - megtartásával szükség esetére biztosította a 
Társaság részére a megfelelő, szakképzett létszámot.
A magyar bel- és külpolitikai mozgalmaktól tartózkodva csak az egyre 
gyakoribbá váló szociális mozgalmakkal, a sztrájkoló bányászokkal 
került összeütközésbe a DGT.
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Meghiúsult „tulajdonosváltás",
MAJD „TULAJDONVISZONY-VÁLTOZÁS"

A korszerű, gazdaságos nagyüzemi koncentráció megvalósítása után 
a nehéz években is prosperáló DGT az 1937-es sztrájk csertetői halá
los kimenetele utáni parlamenti és sajtókampány után tárgyalásokba 
bocsátkozott a magyar állammal bányaüzemeinek eladásáról. Az állam 
1936-37-ben a Mohácson tervezett Vasmű kohókokszszén-bázisának 
biztosítására kívánta a bányákat megvásárolni, (Komló célbányaként 
már 1934-től szerepelt a vas- és acélipari fejlesztés alapjaként). A DGT 
ajánlatát az államkincstár elutasította.
A rövidlátó politika hátrányos következményei 1938-tól Ausztriának a 
Német Birodalomhoz csatolását, az Anschlusst követően jelentkeztek. 
Az osztrák kézben lévő DGT tulajdonát a „Konzern Aktiengesellschaft 
Reichwerk Hermann Göring" művek tartozékaként a német biroda
lom gazdasági irányítása alatt a totális háborús termelés szolgálatába 
állították. A bányák és az erőmű katonai irányítás - felügyelet - alatt 
hadiüzemekként működtek. A széntermelés túlhajszolása, a feltárás és 
előkészítés elhanyagolása a bányák kirablásához vezetett ugyan, de a 
bányák műszaki létesítményeit háborús kár nem érte.
Pécsett 1944. november 28-án délután a bányászok a kitelepítés miatt 
elrendelt gyülekezőn nem jelentek meg. Este fél 10-kor az éjszakai 
műszakváltásra az erőműbe indulókat a még ott lévő német fegyve
res őrség kézigránáttal és gépfegyverrel fogadta, a négy sebesült közül 
ketten belehaltak sérüléseikbe. Roszprim Károly és Hufnágel Konrád 
emlékét az egykori újhegyi iroda falán emléktábla őrzi.
Mivel a DGT tulajdonosi jogosítványait nem tudta gyakorolni, 1945 már
ciusától az üzemi bizottságokból létrehozott központi üzemi bizottság 
vette kézbe a vállalat irányítását, élén az utóbbi munkás-igazgató elnö
kével. E bizottságok szervezték meg az üzemekben a széntermelés bein
dítását, elégítették ki a város lakossága és az újra induló ipari üzemek 
szén- és villamosenergia-igényét, cserekereskedelemmel igyekeztek biz
tosítani a bányászok élelmiszerrel és iparcikkekkel való ellátását.
A 22,8 millió m2-ből 5,2 millió egyházi bérbirtok, a többi a Társaság tulaj
dona volt. Ez határozta meg a háború utáni évek tulajdonviszonyait. Az 
1945. évi potsdami egyezmény értelmében a Német Birodalom külföldi 
javai - köztük a DGT hajói és saját szénbányái - a Szovjetunió tulajdoná
ba jutottak. Az egyházi tulajdonú bányabirtok 1946. I. 1-jével a Magyar 
Állam kezelésébe, 1946. VI. 26-án pedig a tulajdonába került.
A magyar bányák államosításával egy időben, 1946. VI. 26-án alakult
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meg a pécsi kőszénbányászatot évekig irányító Magyar-Szovjet Hajó
zási Rt. (közismert néven a MESZHART), melyben az 1946. X. 3-án tör
ténő telekkönyvezés után a magyar állam 47%-ban volt érdekelt.
A korszerű pécsi szénbányák az évszázad feléig ebben a szervezeti for
mában működtek, korszerűségük miatt különösebb fejlesztés nélkül.

A Komlói kőszénbányászat

Az 1898-ban mélyített Anna-aknából indított vágatok újabb széntelepe
ket tártak fel. 1903-ban a 2,2-2,5 m vastag 8-as számú, majd 1905-ben egy 
addig ismeretlen 2,5 m vastag telepet harántoltak. A komlói kőszénbá
nyászat gazdaságossága ekkor nyert végső bizonyítást. A Komló-Bakóca 
közötti - 1896-ban megépített - vasútvonalon már gyorsan és biztonságo
san jutott el e komlói kőszén a budapesti ipari és egyéb fogyasztókhoz.
A XX. század eleji gazdasági válság okozta szénpiaci pangás idején 
műszakilag elhanyagolt bánya tulajdonosa - számítva a következő 
keresletre - 1904-ben jelentős korszerűsítésbe kezdett. A vasszerkezetűre 
cserélt faácsolatú aknatorony mellé 50 lóerős gőzüzemű szállítógépet és 
gőzhajtású generátort is telepítettek. A villamos energiával működő szel
lőztető 1200 m3/min áthúzó levegőt biztosított, a termelt villamos energia 
a világítás megoldása mellett a műhelygépek motorjait is meghajtotta.
A további kutatáshoz és korszerűsítéshez Engel Adolf cége nem akart 
egyéb vállalkozásaiból tőkét kivonni, ezért megkísérelte a bányát eladni. 
Mivel ez nem sikerült, tőkéstársat keresett. A Magyar Általános Hitel
bankkal sikerült 1907-ben megalakítani a Dunántúli Kőszénbánya Rt.- 
ot (DK Rt.), melyben 300 ezer koronával szerepelt az 1,3 milló korona 
értékű összes részvényből az Engel Adolf & Fiai cég. Kriskó Bohus 
lupényi bányaigazgató és geológiai tanácsadó irányításával az rt. folytat
ta a mélyfúrásos kutatást Budafa és Szopok (Mecsekfalu) határában. A 
Budafa I. fúrás a már ismert széntelepek feküjében újabb három szénte
lepet - köztük egy elérte a 10 m vastagságot - mutatott ki. A sikeres kuta
tás hatására az rt. elhatározta, hogy a környék reménybeli területeire is 
megszerzi a szénkutatási jogosítványokat.
1908. október 15-én az Engel Adolf & Fiai cég egyezséget kötött a tulaj
donos pécsi székesegyházi uradalommal a saját nevében. Az uradalom a 
cégnek átengedte a kizárólagos szénkutatási jogot háromévi időtartamra 
a Mánfa és Budafa községek határában fekvő összes területére. Az ered
ményes kutatás és a jelentős tőkeerő ellenére a komlói kőszénbányászat 
a várakozás ellenére nem lendült fel, a DK Rt. eladta bányáját és szénki
termelési jogát az államnak.
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1909. III. 1-jén került a komlói kőszénbányászat állami, kincstári tulaj
donba Komlói Állami Kőszénbánya Rt. (KÁKb. Rt.) néven, a szénva- 
gyon közel 10 millió tonna, az állami tulajdonú bányatelek 1,1 km2 volt. A 
kincstár a bánya megszerzése után mélyfúrásokkal újra megvizsgáltatta 
a szerzett területek produktivitását. A bánya igazgatósága 1910 1.1-jétől 
5 évre kutatási jogot szerzett az apátvarasdi, lovászhetényi, pécsváradi, 
a rácmecskei és a zengővárkonyi területekre. A kutatások nem hoztak 
eredményt, ezért a kincstár a továbbiakban csak Komlón és szőkébb kör
nyezetében bányászkodott.
A kincstári kőszénbányászat már az indulásakor veszteséges volt, mert 
Anna-akna szénkészlete nem volt jelentős, telepei egyenetlen kifejlődé- 
sűek és zavartak voltak, gyakran elmeddültek, a termelést nehezítette 
a fejtésekben jelentkező nagy kőzetnyomás is. A szállítás és szellőzte
tés korszerűsítése mellett nem fejlesztették a jövesztés eszközeit, ezért 
az egész mecseki szénbányászatban az évi átlagos teljesítmény - DGT 
180,4 t/fő, az ESzKb Rt. 137,0 t/fő - Komlón volt a legalacsonyabb, csak 
90,0 t/fő. A komlói kőszenet a fogyasztók nem kedvelték - mert „minden 
követ megmozgattak" a termelés 40-50%-át pala tette ki, amelynek egy 
részét a szénnel együtt értékesítettek is.
A kilábalás útját egyértelműen a termelés növelése jelenthette. A szük
séges fejtési területeket az akna közelében mélyített négy ereszkével 

kívánták biztosítani, amelyek nem 
hozták meg a kívánt eredményt. 
Megállapították, hogy az Anna- 
akna közvetlen környezetében nem 
található a termelés növelésére al
kalmas szénmező. A teljes bukás 
elkerülésére egy új, függőleges 
akna mélyítését határozták el.
Az új akna helyét a bányabeli 
ismeretek és a korábbi mélyfúrás
ok eredményei alapján a nyugati 
bányamezőben jelölték ki, mely
nek szénvagyonát 2,8 millió tonná
ra becsülték. Ez a szén vagyon 19 
évi élettartamot biztosított volna 
az új aknának a tervezett 150 kt/a 
termelése mellett.
1912 áprilisában kezdték meg az 
„Új-akna" mélyítését és 1914 végén 

210



Mendly Lajos: A szénbányászat fejlődése a Mecsekben ...

helyezték üzembe a 408 m mély aknát, melyet 1914 elején lyukasztot
tak az Anna-aknai bányamező I. szinti vágatára, ezután mélyítették 
tovább a VI. szintig fával ácsolt 4,72x2,50 m-es négyszög szelvényben. 
A mélyítéssel párhuzamosan alakították ki a II. és III. szinti rakodót és

a III. szinti szivattyú
kamrát, amelybe 2 db 
egyenként 1000 1/min 
teljesítményű szíva ty- 
tyút telepítettek.
Az aknamélyítéssel pár
huzamosan egy új szén
osztályozót építettek a 
már meglévő normál 
nyomtávú MÁV vasút 
mellett. Függőkötél
pályával szállították a 
nyers aknaszenet az 
aknától közvetlenül azGyermekmunkások a szénosztalyozoban 1910 táján

osztályozóba. A szénosztályozast szaraz eljárással, egy ingó es egy forgó 
rostával végezték. A napi 10-12 órás üzemeltetés mellett évi 150-200 kt kapa
citású osztályozó teljes egészében villamos hajtással működött. A bányabeli 
technológiai folyamatokban a kézi munka volt az uralkodó. A Pécs vidé
ki bányáktól átvett omlasztásos fejtési technológia a vastag - főleg a 10-es 
számú - telepekben kudarcot vallott í 
helyi viszonyoknak megfelelő fejtési 
módot voltak kénytelenek kidolgoz
ni. A fejtési üregek kitöltésére beve
zették ugyan az iszaptömedékelést, 
de a megfelelő minőségű tömedék 
anyag - homok - biztosítása állandó 
gondot jelentett.
A nyugati bányamezőnek az új 
szállítóaknával történő termelésbe 
kapcsolásával, az új fejtési mód és 
technológia bevezetésével meg
közelítően azonos - 650 fő körüli 
- létszám foglalkoztatása mellett 
a széntermelés jelentősen emelke
dett, az 1914. évi 49,9 kt termelés 
1917-re 92,8 kt-ra növekedett.

fokozott tűzveszélyesség miatt, ezért a

211



Az Új-akna dobos aknaszállitógépe [ Az Új-akna áramátalakító gépcsoportja

A komlói kőszénbánya termelése az első világháború után jelentősen 
visszaesett. Az 1917-ben elért termelési csúcshoz viszonyítva az 1919. 
évi termelés alig haladta meg annak 60%-át (55,8 kt). A visszaesés okai: a 
háború alatti erőltetett termelés mellett a feltáró, előkészítő és fenntartó 
munkák elhanyagolása, ami a termelő munkahelyek számának csökkené
sét, minőségének romlását okozta és az állandó szakmunkáshiány, amely 
elsősorban a teljesítmények jelentős csökkenésében jutott kifejezésre.
A bányabeli munkák egyensúlyát csak az 1920-as évek második felére 
sikerült megteremteni, a termelés csak 1928-ban - 97,6 kt - haladta meg 
a korábbi legjobb eredményt.
A termelés fokozatosan a jobb geológiai adottságokkal rendelkező nyu
gati bányamezőbe helyeződött át, ezzel jelentősen megnőtt a bánya kiter
jedése. A művelt területek csapáshossza elérte az 1200 m-t, ami nagyban 
megnehezítette a bánya és a munkahelyek szellőztetését. Megoldást csak 
egy új légakna mélyítése jelentett, melyet 1928-ban kezdtek meg és a III. 
szint elérése után helyeztek üzembe szállítógép nélkül, a faácsolatú, 
négyszög szelvényű aknában csak lég- és járóosztályt alakítottak ki.
A kincstári bányászat csekély sikerén is felbuzdulva több vállalkozó igye
kezett a térség szabad területeit megszerezni. A Salgótarjáni Kőszénbá
nya Rt. (Salgó Rt.) 1930 körül Mecsekfalu község területére szerzett 50 
éves kiaknázási jogot, amelyből három évet kutatásra, 47-et pedig terme
lésre kötöttek le. Az rt. és a kincstári bányászat közötti taktikai harc vesz
teseként a Salgó Rt. távozott a területről, a földtulajdonosok a kincstárral 
kötöttek szénjogi szerződést.
A kincstári bányászatot keletről a Zobák-puszta környékére felfigyelő 
Esztergom-Szászvári Kőszénbánya Rt. (ESzKb Rt.) részéről fenyeget
te veszély. A DGT várható közbelépésének megelőzésére felajánlotta a 
Társaságnak, hogy a terület kiaknázására egy önálló részvénytársaságot 
alapítanak. Ez ugyan 1923-ban megtörtént a Pécs-Baranya Kőszénbá
nya Rt. (PBKb Rt.) megalakulásával, de 1924. IX. 16-án az ESzKb Rt. a
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szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átadta a Salgó Rt.-nek. A 
Társaság részvényein a DGT és a Salgó Rt. 47,5-47,5%-ban, a pécsi püs
pökség 4%-ban, a székesegyházi uradalom pedig 1%-ban osztozott. A 
Társaságot később a részvényesek érdemi - kutatási és bányászati - tevé
kenység nélkül feloszlatták.
Az előforduló természetes kokszosodás alapján a 70-80%-ban aprósze
net tartalmazó terméket kokszolás útján kívánták értékesíteni. Ennek 
két feltétele: az alacsony kéntartalmú teleprészekből kell termelni és a 
kokszolásra feladott termék hamutartalmát lényegesen kell csökkenteni. 
A két feltétel egyikét sem tudták biztosítani, ezért a kokszgyártásról le 
kellett mondani a nagy tömegű aprószén brikettezéséhez hasonlóan.
A komlói kőszén nemesítésének, darabosításának elmaradása miatt a 
bánya szinte állandóan értékesítési nehézségekkel küzdött. Ezen akart a 
kincstári bányászat már az első fejlesztési időszakában villamosenergia
termelésével segíteni, ezért már 1912-ben üzembe helyezte első erőművét, 
ami a növekvő igények miatt már 1915-ben, majd 1922-ben újabb bővítés
re, rekonstrukcióra szorult. Ekkor Pluto-Stoker rendszerű kazánokkal és 
380 m3-es hűtőtoronnyal üzembe helyeztek egy 3300 V-os, 50 Hz-es, 950 
kVA teljesítményű turbógenerátort, amellyel a saját felhasználáson felül 
jelentős mennyiségű értékesíthető villamos áramot tudtak termelni.
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A környezet ipari fejlődését és a községek villamosítását elősegítő 
külső értékesítés az erőmű további fejlődésére ösztönzött: az 1932-ben 
termelt 5,3 GWh áram felét, az 1942-ben termelt 15,6 GWh-nak már a 
70%-át értékesítették.
Az 1929-1933. évi gazdasági válság megállította ugyan a kincstári 
kőszénbányászat fejlődését, de nem rendítette meg, ebben szerepe volt a 
termelés egy része erőművi felhasználása mellett a kincstár beavatkozá
sának, melynek alapján állami üzemek komlói kőszenet vásároltak.
A gazdasági válságot követő fejlődésből a kincstári szénbányászat sem 
maradhatott ki. 1935-1936-ban fejlesztési tervek készültek Pethe Lajos 
oki. bánya- és vaskohómérnök irányításával, és újra vizsgálták a komlói 
kőszenek kokszolhatóságát is. 1937-ben az újabb mélyfúrási szelvények, 
és a kihajtott vágatok geológiai szelvényei alapján újraértékelt komlói 
kőszénvagyon nagyságát 185 millió tonnára becsülték, amelyből még 62 
millió tonnát kívántak az Új-aknával kitermelni.
A fejlesztési munkákat 1937-ben a légakna átfalazásával kezdték, melyhez 
a szakmunkásokat a DGT üzemeiből helyezték át. A külszín közelében 
a csúszásra hajlamos talaj, lejjebb pedig a régebbi bányaműveletek nehe
zítették a munkát, ezért a felső szakaszt a szívótorok aljáig 40 cm vastag 
vasbeton koszorúval erősítették meg. A megerősített aknakoszorú után 
állították fel 1938-ban az aknatornyot és helyezték üzembe az aknaszállító 
gépet, majd falazták az aknát a III., és mélyítették a VI. szintig.
Az 1938-1943. években további kutatások alapján 300 kt/a termelés 
mellett 60-70 évre elegendőnek becsülték a kitermelhető szénvagyont, 
ennek alapján a mélyfúrások sűrítését, egy új szállítóakna mélyítését 
és a termelést kiszolgáló berendezések korszerűsítését tervezték. A 
második világháború kitörése akadályozta meg a nagyvonalú fejlesz
tési tervek megvalósulását.
A kincstári irányítás -1912-1944. - időszakában jelentős fejlődést ért el a 
komlói kőszénbányászat. A termelés több mint ötszörösére, az összüzemi 
teljesítmény közel háromszorosára, a fizikai dolgozók létszáma közel 
kétszeresére növekedett. Kialakultak a komlói széntelepek szerkezetéhez 
és a kísérő kőzetek adottságaihoz legjobban alkalmazkodó fejtésmódok 
és fejtési technológiák; az öngyulladások megakadályozására bevezetett 
iszaptömedékelés pedig nagyban növelte a bánya biztonságát.
A komlói bányaüzem mérnökei és tisztviselői a front közeledtével - 
miniszteri rendeletre - vonattal nyugatra távoztak, de a front átvonulása 
után rövidesen visszajöttek. A bányászok - mivel az élelmitár készlete
it magukkal vitték, (melyet a németek elvettek tőlük) - nem fogadták 
vissza őket. Szeli István bányamérnök bányaigazgatót letartóztatták
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Komló, bányamunkás lakóház

és elítélték, szabadulása után Kanadába települt. A többi alkalmazottat 
később igazolták és újra alkalmazták.
Komlót 1944 novemberében foglalták el a szovjet csapatok. Ennek során 
a bányászat háborús rombolást nem szenvedett, de a hadi gazdálkodás 
miatt a feltáró és előkészítő munkák elmaradtak, ezért a széntermelés 
fejlődését csak nagy nehézségek árán lehetett megindítani.
A komlói bányászat fejlesztésére az egész magyar bányászat 1946. évi 
államosítását követően, 1947-ben kerülhetett sor. Az ország iparosításá
nak fejlesztése kapcsán felmerült újra a Duna mentén egy új vasmű léte
sítése eleinte Mohácsnál, majd a Jugoszláviával megromlott kapcsolat 
miatt a Dunapentele melletti Sztálin-városban. Ennek kokszellátására 
indult meg a komlói szénbányászat fejlesztése.
A többi szénbánya államosításakor 1946-ban megalakított Magyar Álla
mi Szénbányák Rt. helyett 1948. XI. 1-jén nagymányoki székhellyel 
megalakult Mecseki Szénbányák Nemzeti Vállalathoz tartozó Komló 
fejlesztése ténylegesen 1948-ban kezdődött, amikor Kossuth-akna - a 
korábbi Új-akna - rekonstrukciójának első ütemeként megkezdték a II. 
sz. szállítóakna mélyítését. A program szerint kialakítandó bányaüze
mek az „Altáró" koncentrált kiszolgáló és szénelőkészítő rendszeréhez 
kapcsolódnak, ahol az anyagellátás és a felső irányítás mellett Kossuth- 
bánya egyéb fontos létesítményei - fürdők, irodák, gépjavító és egyéb 
műhelyek, - is elhelyezkednek.
Az Altáró beruházásai már 1949-ben elkezdődtek, a szénelőkészítőé 
pedig 1950-ben összesen 80,1 millió Ft-tal. A városépítési tevékenység 
csak 1951 után indult meg, és az akkor már Mecseki Szénbányászati 
Tröszt feladatát képezte.
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Az Északi-Mecseki kőszénbányászat

Szászvár

Az 1898-ban megalakult felkészült és tőkeerős Esztergom-Szászvári 
Kőszénbánya Rt. (EszKb Rt.) a szászvári bányászatot a megbízott üzem

vezető Grósz Ábrissal a kor
szerű fejlődés útjára indította. 
Az rt. a termelést a két régi 
aknával, - a 272 m és 180 m 
mély - Szentháromság- és az 
Új-akna együttesen 300x250 
m-en belül elhelyezkedő meze
jében végezte, kb. 20 m kiter
melhető szénvastagság mellett. 
A két aknát 1900-ban a VIII. 
szintig lemélyítették, majd a 
következő évben a Franciska-
telep feküjében vakaknát kezdtek mélyíteni a XII. 
szint alá, ami 450 m abszolút mélységnek felel meg. 

A termelés az 1902-es és 1910-es évek kivételével 50 kt felett volt.

A szászvári Szentháromság
akna és az Új-akna

met is átvette az ESzKb Rt., a megnövekedett 
igények kielégítésére a bányaüzemek terü
letének súlypontjában, a Máza-Szászvár 
vasútállomás szomszédságában új erőmű 
létesítését tervezték. A nagymányoki Szinger 
Bálint 1908-ban kezdte meg a közös, gőz
turbinával hajtott elektromos generátorte
lep építését, az erőmű 1910-ben kezdte meg 
működését.

1907-ben az rt. a Kolos, a József és a Lász
ló bányatelkekkel, mintegy 301 ezer négy
szögöllel gyarapodott. A termelés a pécsi 
bányákhoz képest költséges, de még nyere
séges volt. Az önköltség nagyságának oka a 
kedvezőtlen termelési viszonyokban, az új 
feltárások költségigényében volt keresendő, 
továbbá, hogy a szénnel együtt kiszállított 
sok meddőt kézzel válogatták.
1905-ben, amikor a nagymányoki bányaüze
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Szászváron ebben az időben több 
súlyos bányaszerencsétlenség történt. 
1902-ben 8 bányász halálát okozta egy 
sújtólégrobbanás, azt bányatűz követ
te, és a Szentháromság-akna ácsolatá- 
nak összeomlása. 1910-ben a vakakna 
mélyítése során bekövetkezett újabb 
sújtólégrobbanás 17 halálos áldozattal 
járt. Ezután korlátozták csak a villa-

mos berendezések használatát, és tértek át a munkahelyeken a sűrített 
levegővel működő gépek használatára. Ismét előtérbe került a termelés 
megszüntetése, amit csak az I. világháború kitörése akadályozott meg. 
Az rt. a bányára tovább sem fordított gondot, igyekezett elkerülni a 
nagyobb beruházásokat, így halasztotta a tervezett légakna mélyíté
sét is, helyette léggurítókat hajtott a mélyszinteken, pedig ott a meddő 
kőzetekből is jelentkeztek gázkifúvások. Az Új-akna 1917-ben omlásnak 
indult, - 2 fő halt meg, -1920. végén az omlás helyén bányatűz keletke
zett és az akna összement.
Az akna rendbetételének idején a termelést a külszíni kibúvásokra telepí
tett tárókból próbálták biztosítani. A másodlagos művelés a szén minősé
gét lerontotta, a szén a kitermelés során lisztszerűvé vált, a kísérőkőzetek 
is felaprózódtak, s a szénbe kerülve osztályozás híján annak használható
ságát és fűtőértékét - s vele a hírnevét - nagymértékben rontotta.
A mélyszinti kiesés pótlására 1919-ben a Szentháromság-akna I. szint
jéről kezdték hajtani a „Vékényi Reményvágat"-ot, majd az Új-akna I. 
szintjéről a „Császtai Reményvágat"-ot, 617, illetve 482 m hosszban.
A Tanácsköztársaság évében a termelés az előző évinek a 70%-ára esett 
vissza, és 1925-ig ezen a szinten stabilizálódott. Ebben az időben a bánya
művelés színvonala alig változott, viszont a külszínen néhány korszerű
sítést hajtottak végre. Újabb gőzkazánokat, kompresszort (10 m3/min) 
és 1000 m3/min teljesítményű főszellőztetőt telepítettek, tereprendezés 
után műhelyt, iparvasutat és irodát építettek, elkészült az üzemi villa
mos központ, a villamos energiát újra levitték a bányába.
Az 1868-ban alakult Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. (Salgó Rt.) a Trianon 
által elvesztett területei pótlására hazai terjeszkedésbe kezdett, és 1925- 
ben - bár a szénkereslet akkor igen gyenge volt - érdekeltségébe vonta 
az ESzKb Rt-t is. 1926-tól élénkülés mutatkozott, de a világgazdasági 
válság idején ismét jelentősen visszaesett. A problémákat fokozta, hogy 
a régi aknaomlás, majd tűz és aknaomlás helyén 1930-ban újra össze
ment az Új-akna, az omlás elzárta a kihúzó levegő útját, ezért a mély-
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szinti termelést ismét abba kellett 
hagyni. Az omlást csak a III. szint 
alatt tudták felfogni, ezért az aknát 
fokozatosan, szintről szintre kellett 
újra nyitni, és csak 1936 után lett 
újra üzemképes.
A világválság után igény jelentke
zett a darabos szénre és a brikettre, 
ezért a Máza-Szászvár vasútállo
máson kettős szitadobot állítottak 

üzembe a kovácsszén, illetve a szénpor kinyerése érdekében, a bányate
lepen pedig tüskés hengertörőt és légszérelőt állítottak fel. 1936-ban az 
Új-akna megnyitása után újranyitották a mélyszintet is, fejlesztették az 
erőművet, és brikettgyárat létesítettek Nagymányokon.
Az Északi-Mecsekben a vezető szerepet ismét a szászvári bánya vette át. 
Termelése megugorva, 1937-ben elérte a 66,7 kt-t, a háborús konjunk
túra idején 1943-ban meghaladta a 80 kt-t is, de később a légiveszélyek, 
a megszállás, a szabotázsok miatt fokozatosan csökkent. Az üzemet 
háborús kár nem érte.
A Salgó Rt. fejlesztéseket hajtott végre Szászváron: az aknaszállító gépek vil
lamos meghajtásával befejezték az üzem villamosítását, 1935-ben megépült 
a háromféle szemnagyságot biztosító favázas szénosztályozó, 1938-ban meg
kezdték az 1928-ban mélyített II. sz. vakakna rendbetételét, üzemeltetését 
és továbbmélyítését, - a vakakna Ganz gyártmányú szállítógépet kapott, - 
1940-ben megkezdték a III. sz. vakakna mélyítését. 1941-ben a II. mélyszinten 
végzett robbantás hatására 3 ember halálát okozó gázkitörés történt.
A háború már az első hónapokban is kihatott a széntermelésre, megkö
vetelte ugyan a széntermelés fokozását, de ezzel szemben is hatott több 
tényező. Számos szakmunkást katonai szolgálatra hívtak be, a honvé
delmi miniszter ugyan jelentős részüket hazarendelte, de ezt igen lassan 
hajtották csak végre. A gépesítési, technikai feltételeket - berendezések, 
munkaeszközök - csak késve, vagy nem is sikerült teljesíteni, jelentős 
volt az anyaghiány. Az állandó légiveszély, a német megszállás, a szoci
alista munkások szabotálása is rontotta a termelést.
A háború utolsó évében a Salgó Rt. valamennyi üzletágában pangás állt 
be, a profittal elégedetlen volt az Igazgatóság, de a részvényesek is. A 
háborús anyaggazdálkodás és az árpolitika úgy alakult Magyarországon, 
hogy az ipar fontos alapanyagának, a szénnek az ára elmaradt az ipari 
termékek árától. Ilyen körülmények között 1944 november végén érték el 
a hadműveletek a Salgó Rt. északi-mecseki üzemeit, melyek sértetlenül 
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vehették fel a kapcsolatot a budapesti központtal 1945 májusában.
Az rt. vezetősége 1944-1945 fordulóján úgy kezdte szétzilált üzemei szer
vezését, mintha folytathatná tevékenységét. A bányák sok szakmunkást 
vesztettek a hadiszolgálat, majd a hazai németek kitelepítése, a fokozódó 
infláció, az anyag- és élelmiszerhiány miatt rossz volt a bányászok han
gulata. Némelyik bányában az üzemi bizottságok vezetőket, mérnököket, 
általában műszakiakat távolítottak el állásaikból, vagy juttattak vizsgá
lati fogságba korábbi magatartásukért. Meglazult a munkafegyelem, 
sok volt az igazolatlan mulasztás. A fokozódó anyaghiány, az új állam 
kormányzatának a kőszénnel kapcsolatos árpolitikája, a regenerálódó 
ipar segítésére megállapított alacsony szénárak a termelési költségeknek 
csak kb. 1/3-át fedezték. Az ipar fejlődése mellett a bányászat készletei 
feléléséből élt. 1945-1946-ban a kőszén az ipar és a mezőgazdaság között 
legális csereeszközzé vált, az üzemek munkásaiknak természetbeni jut
tatásokat igyekeztek biztosítani, ehhez azonban rendkívüli termelőna
pokat is be kellett iktatni.
Ez a helyzet a bányák állapotát, a bányászok hangulatát is rontotta, és ter
mészetesen a teljesítmények igen alacsonyra süllyedtek a háború utáni 
első két évben. Országos viszonylatban - nagy kapacitásával - mindezek 
ellenére elöl járt a Salgó Rt., a MÁKb Rt. és a DGT.
A magántulajdonban lévő bányák és bányajogosítványok - a volt német 
tulajdonokat kivéve -1946.1.1-jén állami kezelésbe, majd 1946. VI. 26-án 
a Magyar Állam tulajdonába, a Magyar Állami Szénbányák Rt. (MÁSz 
Rt.) igazgatása alá kerültek.
Az északi-mecseki szénvonulat területén az rt. 52 bérletén kívül még öt 
kisebb vállalkozás 9 bérlete került állami kezelésbe, majd az állam tulaj
donába. A törvények értelmében az rt. anyag-, áru- és készpénzkészletét 
és kintlévőségeit is államosították. Az rt. 1948. március 26-áig megtarthat
ta építőipari - cement- és mészüzemeit, tégla- és cserépgyárait - üzeme
it és fűzfői erőművét, ekkor a 100 főnél nagyobb munkaerővel dolgozó 
iparvállalatokat is államosították.
A szénbányászatnak e zilált időszakában a rugalmatlan központi veze
tés sok problémával küzdött, ezért a területi decentralizáció keretében 
12 nagyobb önállóságú szervezetet hoztak létre a Szénbányaipari Igaz
gatóság ellenőrzése alatt, az 1948. november 1-jén megszűnt MÁSz Rt. 
helyett. Komló, Máza, Szászvár, Váralja, Nagymányok - sőt a barnakő
szenet bányászó Hidas is - Mecseki Szénbányák Nemzeti Vállalat Rt. 
cégnéven egyesült, székhelye Nagymányok lett.
A szénbányászatnak e zilált időszakában a rugalmatlan központi vezetés 
sok akadályba ütközött ezért a decentralizáció elvén.
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A NAGYMÁNYOKI KŐSZÉNBÁNYÁSZAT FEJLŐDÉSE

Nagymányok
A Szinger Bálint által a századvégen végrehajtott fejlesztések hatására 
a munkáslétszám is lényegesen emelkedett, a betelepülő idegen bányá
szok elhelyezésére 1904-ben Herger József nagymányoki kőművesmes
terrel megépíttette a későbbi „Bánya-mozgó" előtti kettős altiszti lakást 
és 4 munkásházat 2-2 lakással.
A bánya 1905-ben az Esztergom-Szászvári Kőszénbánya Rt. (ESzKb Rt.) 
tulajdonába ment át. Szinger Bálint 1907-ben a nagymányoki és szászvá
ri bányák céljára Máza-Szászvár állomás mellett közös, gőzturbinával 
hajtott nagyobb elektromos generátortelepet épített, melynek kezelését 
is saját alkalmazottaival végeztette.
A nagymányoki széntelepülés a geológiai tényezők hatására nagyon 
kevés darabos, inkább puha porszenet (aknaszén) szolgáltatott, emiatt 
az rt. igazgatósága bizalmatlan lévén a bányával szemben, a további 
feltárásokhoz szükséges beruházási költséget sem volt hajlandó biz
tosítani. Winkléner petrozsényi bányaigazgató tanácsára 1911-ben a 
Szarvas-akna további feltárását is beszüntette több más üzemi munká
val együtt, ezzel éppen a bánya legértékesebb, keleti szárnyának műve
lése maradt volna el.
Szinger az üzem megszüntetését elhibázott, egyenesen káros intézke
désnek tartva személyes felelősséget vállalt Szarvas-akna további műve
lésének sikeréért. A további feltárások őt igazolták, mert az akna keleti 
szárnya III. szintjén kb. 5 millió métermázsa laposan települt, három pad
ban 5 m vastagságú széntelepet tártak fel. Ez biztosította a nagymányoki 
bányászat jövőjét, mert lehetővé tette annak keleti irányban való fejlesz
tését, jelentősen emelte a termelést, amikor 1917-től kezdve a hadvezető
ség lényegesen több bányamunkást szabadságolt.
Szinger a bánya technikai vezetése mellett annak további művelési terü
letet is szerzett, így Hidas község területéből a bánya határát érintő rész 
szénjogát biztosította az rt.-nek, és a nagymányoki egykori úrbéres terü
let szénjogára is kötött szerződést az úrbéresek elnökével.
Mikorra a bányát már teljesen feltárta és berendezte, 1918-ban beteges
kedni kezdett, és az üzem vezetésének nehéz munkáját már nem bírta. Az 
rt. központi igazgatósága a kétségtelenül nagy eredményeit főfelügyelői 
ranggal ismerte el, élete végén még meg kellett érnie a Tanácsköztársaság, 
a proletárdiktatúra idejét és a bányaüzem kommunizálását is. 1919. már
cius 27-én hunyt el. Halála után a bánya ideiglenes vezetésével megbízott 
Heinrich Henrik bányamérnök ugyan átvette az üzem önálló vezetését, 
de a kommün idején csak a szakértő technikai vezetést, és működése csak 
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arra irányult, hogy a tulajdonos társaság 
érdekeit védje. A proletárdiktatúra bukása 
után visszaállította a régi rendet és vezette 
az üzemet 1920-ig, amikor a központi igaz
gatóság megalakította tolna-baranyai igazga
tóságát Nagymányok székhellyel, melynek 
vezetését giaki Huszth Aladárra bízta. 
Huszth Aladár bányamémöki szolgálata 
a Salgó Rt. zsil-völgyi bányászatánál az I. 
világháború idején egy külön közlemény tár
gya lehetne, mi most megelégszünk azzal, 
hogy a román megszállás után a Salgó Rt. 
1920-ban társvállalata, az EszKB RT. szász
vári és nagymányoki bányái műszaki fel
ügyeletével és ellenőrzésével, majd 1922-től
Nagymányokra, tolna-baranyai bányaigazgatónak bízta meg. Személyével 
a bányaüzemek új lendületet vettek, villamosította a máza-szászvári vasút
állomásra vezető lóvasutat, Szentháromság- és Új-aknát villamosította stb. 
A mázai üzem falazott, körszelvényű, 80 m mély aknájához vas akna
tornyot, villamos szállítógépet, 800 m hosszú végtelenkötelű siklót, 
100 vagonos készlettárolót és szénrakodót, lakásokat, élelmitárat és 
munkásfürdőt létesített.
A váraljai üzemnél átépítette a régi lóvasúti szállítópályát és a rakodó
állomást, a MÁV megállón rakodói hídmérleget, buktatóhidat, villamos 
távvezetéket, transzformátorállomást, kompresszortelepet és villamos 
szellőztetőt létesített, tiszti, altiszti és munkáslakásokat épített, illetve 

újított fel.
Kiemelkedő a nagymányoki üzem
ben kifejtett tevékenysége.
ARezső-aknátközponti szállítóakná
vá - 400 m-ig alkalmas szállítógéppel 
- alakítva 280 m-ig továbbmélyí
tették, 80 métert betonidomkővel 
kifalazva. A Rezső-altáró gőzmoz- 
donyos szállítását villamos üzeműre 
cserélték, a Rezső-légaknát közpon
ti légaknává képezték ki, villamos 
működtetéssel, és a jövőre számítva 
a szükségesnél nagyobb teljesítmé
nyű szellőztető beépítésével.
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Az összes bányabeli munkahelyen sűrített levegős réselőgépek bevezeté
sével a teljesítményt is megnövelték. A faszerkezetű csilléket vascsillére 
cserélték. Központi mentőállomást létesítettek új típusú mentőkészülé
kekkel, 24 főnyi, mérnöki vezetésű mentőlegénységgel.
Az egyre súlyosbodó gazdasági helyzet miatt a szénfogyasztás csökkent, a 
jövedelmezőség biztosítására a villamos energia nagyobb távolságra való 
elterjesztésével szerzett jövedelmet. Kibővítette és átalakította a máza-szász- 
vári szénrakodó állomást, új kazánokat és turbógenerátorokat telepített, 
magasfeszültségű transzformátor- és modem kapcsolóállomást létesített. 
Az így felszerelt központból 35 kV-os távvezetéket építtetett Szászvár- 
Szekszárd, másrészt Máza-Szászvár-Dombóvár-Kaposvár között. Ezt a 
villamos üzemet 1930-ban a budapesti központú Hungária Villamossági 
Rt. vette át, továbbra is a nagymányoki szenet felhasználva.
A bányászat jövőjének biztosítására újabb kutatófúrásokkal, szénjogok 
megszerzésével Császta, Máza, Vékény, Magyaregregy, Kárász, Váralja, 
Cikó stb. úrbéreseivel kötött szerződéseket. A „Szászvár Déli terület"-re 
a pécsi püspökséggel kötött szénjogi szerződést. Ezek egy részét később 
feladta, vétel útján viszont örök tulajdonba megszerezte a váraljai „Karo
lina", „Katalin", „Erzsébet" és „Váralja" bányatelkek szénjogait.
A fejlesztési munka megviselte Huszth Aladár szervezetét, gyengélkedé
se miatt 1934-ben szabadságra, 1935-ben nyugalomba vonult és Pécsett 
telepedett le. A zsil-völgyi tevékenysége, valamint a hazai szénterme
lés fejlesztése érdekében kifejtett eredményes munkájáért a kormány
zó 1929-ben „m. kir. bányaügyi tanácsos"-i címmel tüntette lki. Mikor 
Huszth Aladár egyévi szabadságra ment, az rt. központi igazgatósága 
Erdős Jenő főfelügyelőt bízta meg mindkét bánya - nagymányoki és 
szászvári - üzemének irányításával, aki már korábban bekapcsolódott a 
Huszth-féle nagyszabású fejlesztési munkába.
A községnek a bányateleppel szomszédos földjei felvásárlásával a kolónián 
99 munkás, 6 altiszti és három tiszti lakást épített vízvezetékkel, villamos vilá
gítással, csatornázással, a szükséges melléklétesítményekkel és kertekkel.
A gazdasági világválságból való kilábalás 1934-ben kezdődött. A Salgó 
Rt. korábbi törekvései a szén nemesítésére végre megvalósulhattak. 
A Nagymányokon épített osztályozóval a nagy hamutartalmú sze
néből világítógáz gyártására alkalmas minőséget állított elő, ennek 
fogyasztója a Budapest Székesfővárosi Gázművek lett. Ugyanekkor 
a szászváron létesített légszérelő a piacra küldött kovácsszén minő
ségét javította. A szénosztályozóval egyidejűleg brikettgyár is épült 
Nagymányokon, 1936-ban megkezdte a tojásbrikett, 1937-ben az 5 kg- 
os tégla alakú brikett gyártását.
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A nagymányoki termelés romlásával a vezető szerepet a válság után a 
szászvári bánya vette át.
A háborús előkészületek hatására várható fellendülés kihasználá
sára újabb feltáró tevékenység indult. A koncentráció érdekében 
Nagymányokon az Antal-aknát telepítették, amivel a váraljai akname
zőben maradt szenet is ki akarták termelni. A mélyítés lassan haladt, 
csak 1940-ben helyezhették üzembe. Újabb akna telepítését is tervezték, 
amelyet mozdonyszállításra alkalmas altáróval akartak megközelíteni. 
Az altáró hajtását 1943-ban fejezték be.

Váralja
A DMKb Rt. az elődök nyomán folytatta a bányaművelést a Lapos- (Váral
ja-) völgyben, elsősorban a Lajos-aknával. Az I. és a II. szintről E-i irányban 
indított főkeresztvágatokat kb. 300 m hosszban hajtották ki. A kedvezőt
len termelési viszonyok - rendszertelen település, intenzív kőzetmozgás, 
rossz szénminőség, metángáz-előfordulás - miatt a Lajos-aknát a szénpan
gás idején általában szüneteltették. Kiterjedt feltárásai tartósabban fejtésre 
érdemes telepeket nem adtak, ezért az aknát 1904-ben leállították.
Helyette, tőle kb. 1 km-re K-re még 1904/5-ben az ún. Új-aknát tele
pítették +203 m tszf. magasságban, és 3 szintig (+143, +103, +63 m). Az 
aknából indított keresztvágattal általában vékony telepeket harántoltak, 
a legvastagabb közülük az akna közelében 1,2 m volt. A telepek rövid 
távolságon belül minden irányban kiékültek. Az Új-akna tehát nem biz
tosított a korábbiaknál jövedelmezőbb termelést. A művelhető telepré
szeket azonban 1907-ig lefejtették mind a három szinten, sőt a 2-es telep 
után a III. szint alá is mentek egy ereszkével.
Az Új-aknai műveletektől délre nyitották meg a Gusztáv-tárót, amellyel már 
az 1910-es évek közepén kb. 350 m hosszban harántolták a produktív rétege
ket, szétszaggatott széntelepeket és kisebb-nagyobb szénlencséket. A tárót a 
váraljai liászszén-formáció legdélibb részében telepítették, a 200. méterben 
elértek egy 1,5 m vastag, szokatlanul 
lapos dőlésű telepet is. Ez a telep és a 
szénlencsék némelyike is művelésre 
érdemesnek mutatkozott, a telepet 
ereszkével igyekeztek követni, de 
az egyre növekvő súlytólégveszély 
miatt már 15 m mélységben kény
telenek voltak a tervet feladni, az 
akadály leküzdését a DMKb Rt. 
bankgazdája nem vállalta.
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1912-ben a Gusztáv-tárótól É-ra kb. 400 m-re - irányban hajtották ki az 
un. Új-tárót. A vékony telepek, amelyekre az első 100 m-en belül akad
tak, arról tanúskodtak, hogy a magasabb szinteket már - úgy-ahogy 
- korábban leművelték, egy ereszke mélyítése során viszont kiderült, 
hogy a talp érintetlen.
A DMKb Rt. területén - fúrási és bányászati adatok alapján - 500 m 
mélységig 900 ezer tonna remélt szénkészlettel számoltak, a feltárások 
által megállapított szénkincs azonban 500 kt-ra volt tehető. A rt. a bevett 
tőkés szokás szerint jóval nagyobb területre biztosította magénak a kuta
tás és a kiaknázás jogát, olyan területekre, ahonnan az akkori kutatások 
alapján nem lehetett jelentős szénkincset várni.
Az I. világháború elején az rt. mindössze 3 munkást fizetett, ez a létszám 
a fenntartási munkákhoz is kevés, az évi szénkihozatal is jelentéktelen 
volt. Az üzem bányahatósági engedéllyel szünetelt, a bányatárspénztári 
vagyont állami letétbe helyezték, ami a DMKb. Rt. északi-mecseki 
kőszénbányászatának a felszámolását jelentette.
Az rt. minden kínálkozó alkalmat megragadott, hogy bányáin túladjon, 
1926-ig összes északi-mecseki szénjogát és váraljai bányáját az EszKb 
Rt. vásárolta meg, de nem valósította meg Váraljával kapcsolatos terve
it, így ennek a felszámolása az rt. anyavállalatára, a Salgó Rt.-re várt. 
A Salgó Rt. 1926-ban szerezte meg a váraljai területek bányatelkeit és 
szénjogát, de az évtizedek óta tespedő bányászatot ő sem tudta életre 
kelteni. Néhány szénteleproncsot Nagymányok és Máza felől igyeke
zett megközelíteni, de a bánya önálló üzemegységként az 1950-es évek 
közepéig nem szerepelt.

Máza
A XX. század vállalkozói is a község határának K-i, Váralja felé eső 
határrészében, az ún. Tordán, a völgyoldalakon ismert kibúvásokon 
kezdték el a szénkutatást, ahol elődeik. Az 1910-es években tapasz
talták, hogy Torda-hegy K-i oldalán kutassanak, bár a telepek 50 in
én belül kiékelődtek.
Az I. világháború idején a völgy Ny-i oldalában az Aranka-táróval 0,5-5,0 
m közötti vastagságú hét kőszéntelepet harántoltak. A vulkanikus tevé
kenység hatására zavart területen nem csak kokszosított a láva, hanem 
sűrűn meg is szakította a telep folytonosságát.
A K-i oldalon az Anna-tárót indították el Váralja felé, palás szénréteg 
kibúvásán. A tárószint közelében gyenge minőségű szén mélyebben 
lényegesen javult, - a feljegyzések szerint 6000-6500 kalóriájú, - de túl
nyomó részben szétmorzsolódott állapotban került a felszínre.

224



Mendly Lajos: A szénbányászat fejlődése a Mecsekben ...

A mázai sikertelen kutatás okát Roth Flóris petrozsényi bányaigazga
tó, geológus abban látta, hogy a kibúvásoktól kb. 1 km-nyire, a telepek 
fedüjébe telepítették az aknát, így csak nagyobb mélységben, kb. 400 m 
körül érhették volna el a művelésre érdemes telepeket.
A mázai szénjogosítványokra 1919-ben Székely György mérnök és 
három budapesti lakos kötött szerződést a község földbirtokosai egy 
részével. Termelésük alacsony színvonalú volt a kezdetleges felszereltsé
gük - buktatás csillék, kézi szivattyúzás, a léggurító alatt gyújtott tűzzel, 
és két kézi hajtású ventillátorral szellőztetés, a szén vagonba lapátolása, 
- miatt is.
Rövid életű vállalkozásuknak végén az EszKb Rt. szerezte meg jogo
sítványaikat 1921 novemberében. A mázai bányában az EszKb Rt. és a 
Salgó Rt. egyesüléséig nem volt jelentős termelés. 1925-ben a termelés 
az 1923. évinek kb. felére - 262 ezer q-ról 123 ezer q-ra - esett vissza a 
termelés, ezután már érdemi termelés nem történt.

Újabb kőszénkutatási kísérletek

Vékény
Riegel Antal táróval való századvégi kísérlete után 1901-ben a DMKb 
Rt. csapás mentén 0,8-2,5 m vastag szénlencsét tárt fel, melyet azonban 
trachidoleritbetörések szennyeztek. 1908-ban a DGT Vékény és Szászvár 
érintkező határán, a Csepegő-völgyben egy fedőtelepben kihajtott 20 m 
hosszú tárójával feltárt teleproncs is trachidolerit teleptelérekkel volt tele. 
Az egyéni vállalkozók és vállalatok további - gyakran tulajdonjogi viták
kal terhes - kutatásai sem jártak több eredménnyel. Az első fél évszázad
ban a zavart rétegviszonyokra tekintettel mélyfúrással egyáltalán nem 
is kísérleteztek, ezért a vékényi, vele a szászvári D-i területen aknarend

szerű mélyművelésre nem is 
számíthattak.

Kárász
A DGT az 1895-ben lekötött Kárász I. 
és Kárász II. bányatelkeken kezdett 
kutatást, de a szénkibúváson elindí
tott táróval 1906-ban rendkívül ked
vezőtlen körülmények (széntelep 
kiékelődése, összemorzsolódása, 
trachidolerit miatti elkokszosodás)
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1922-ben a DGT lejárt 
szerződését követően 
az ESzKb Rt. lépett fel 
bérlőként, melynek 
kutató tárója 40 cm-es

között kezdhette a fel
tárást. A tárószájtól 238 
m-re a fekü és a fedő 
irányában is indított 
kutató keresztvágat 
helyett az olcsóbb meg
oldással, a keresztvágat 
tengelyében a felszínről 
mélyített kutató aknács- 
kákkal próbálkoztak. A 
17 aknácska közül csak 
egy hozott kőszénnyo
mokat a felszínre. Az 
1908-ban kezdett újabb 
táró sem hozott ered
ményt, a kevés megütött 
telep szene sem volt 
megfelelő, ezért a DGT 
1912-ben beszüntette 

telepből néha csak napi két csille szenet tudott termelni, ezért Schmidt Lajos 
bánya-főfelügyelő és a kutatásokat irányító Wietorisz Róbert bányamér
nökjelentése alapján az rt. beszüntette a kárászi munkálatokat. A bányaha
tósági bejegyzések szerint az rt. kárászi bérlete 1937-ben szűnt meg, a pécsi 
püspökség évente megújította a bányahatóságnál a bányatelek szünetelte- 
tési engedélyét egészen az 1946. évi bányatörvény megjelenéséig.

A magyaregregyi község földtulajdonosaival kötött szerződés alapján a 
Guttmann J. és Fiai budapesti vállalkozók, kőszénbánya-tulajdonosok 
és kőszén-nagykereskedők a borkúti völgyben 234 m tszf. magasságban 
trachidoleritben hajtott tárója egy kb. 1,20 m vastag telepet és telepron
csokat talált. Liász homokkőben és márgában mélyítették 90 m-ig az ún. 
Guttmann-aknát - a 12 lóerős lokomobil mellett tartalék szállítógépként 
volt egy lójárgányuk is - amelyből indított harántvágattal 1,30 m vastag
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telepet is harántoltak. A lefejtett kőszén 
- kb. 6500 kalória fűtőértékű, - nagy 
része azonban a trachidolerit betörésé
vel használhatatlanná vált.
A Guttmann-cég szerencsét próbált a 
Kárászi-gödör magyaregregyi részében 
is, 56 m mély kutatóaknájával feltárt szén
telep zavartsága miatt Guttmannék 1904- 
ben feladták az északi-mecseki szénsáv 
Ny-i szektorában szerzett szénjogaikat. A 
jogosítványokat 1904 márciusában Tichay 
Alfréd pécsi rendőrkapitány vette át. 
Tichay kutatásai nem sok jóval kecseg
tettek, ezért - üzleti számításból 
rendkívül előnyösnekbemutatva - meg
próbálta jogosítványait eladni az EszKb 
Rt.-nek. Ez akkor ugyan nem sikerült, 
de Alfréd-lejtaknával, a Tichay I. II. 
aknákkal mintegy 1000 vagon szenet 
hozott a felszínre, melyet a bonyhádi és a mohácsi szénnagykereskedők 
értékesítettek. Az ESzKb Rt. a vállalkozásban már lehetőséget látott, ezért 
1921-ben vételi szándékkal jelentkezett. Tichay viszont ekkor már pénzes
társa, Hohenlohe herceg ellenkezése miatt nem járulhatott az eladáshoz, 
csak 1923-ban adhatta át jogosítványait az rt.-nek üzemeivel együtt.
Az Rt. az I-IV. számú kutatóaknákkal nem ért el különösebb eredményt, 
ezért a gazdasági viszonyok romlása, az infláció közeledte, az eredmény
telenül befektetett 174 millió korona, főleg a szászvári és a nagymányoki 
bányamezőkben tervezett kutatások miatt a magyaregregyi kőszénkuta
tást 1924 augusztusában megszüntette.
1935-től több helyi - köztük Kühnel Márton módos kárászi malomtu- 
lajdonos, az ország egyetlen „Fészekodú-gyárának" megalapítója (és 
fővárosi vállalkozó) - néha zavaros és vitás tulajdonviszonyokkal is 
megszerezte a magyaregregyi szénjogokat, és kísérletet tett a szénter
melés fejlesztésére, de semmiféle gyakorlati eredményt nem értek el. Az 
államrend megváltozása véget vetett minden viszálykodásnak a szénjo
gosítványok, bányanyitások és a szénkitermelés területén.
Vékény-Kárász-Magyaregregy területén 1945 után az újabb földtani 
kutatások csak az 1950-es években kezdődtek, hiszen a háború után 
az állami szénbányászatnak a produktív bányák termelési kapacitását 
kellett elsősorban növelnie.
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DÉL-ZSELICI TÚRÁK

Lakatosné Novotny Sarolta 
Fotók: Varga István

„Félre lép", kezét töri, de teszi a dolgát. 
„Hordát” alapít, más közösséget szervez, 

sokat kirándul, minden érdekli. 
Olvassuk írását!

agyon szeretem ezt a hangulatos dombvidéket.
A Zselic 1140 négyzetkilométer kiterjedésű dombvidék. Na
gyobb része Somogy megyéhez tartozik, déli része Baranyá

hoz. A 260-270 m tengerszint feletti magasságú dombok, mély völgyek, 
összefüggő erdőrengeteg, a patakvölgyekben megbúvó települések fo
gadják az ide látogatót.
A Zselic területének felszíni arculata igen változatos. Dombsági jellegéből 
fakadóan területén nagy tengerszint fölötti magasságokat nem találunk. 
Legmagasabb pontja a Hollófészek, 358 m. A fiatal kéregmozgások kap
csán keletkezett sűrű törésrendszer és a laza üledékek általános elterjedé
se miatt a táj igen sűrű völgyhálózattal rendelkezik, igen tagolt. A völgy
talpak szélessége ritkán éri el a 200-250 métert, a határoló lejtők meredek
sége 4-30% között változik. A meredek dombos hegyhátai olyanok, hogy 
a „kígyó is hanyatt esik felfelé a lejtőn". Fő talajképző rétege a lösz.
Felszíni vízfolyásokban gazdag, de ezek többsége csak időszakos. A Zse
lic közepén húzódó, nagyjából kelet-nyugat irányú vízválasztó a patakokat 
észak felől a Kapósba, délről a Drávába tereli. Neve eredetéről a következő 
elméletek vannak:

A XVIII. sz. közepén Filep Ist
ván a szláv zselica=kies, ékes, 
kellemes szóból eredeztette. 
Györffy György a zselezo = 
vas szóból. A Zengőt a ró
mai időkben Vas-hegynek 
nevezték. Területileg össze
függ, neve ószláv eredetű. 
Többen a szláv zselud = 
makk szóból származtatják. 
A feudális korban a zselici 
erdők jó sertésmakkoltató 
helyek voltak.
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Dr. Kopasz Gábor latin eredetű szónak tartja, a sil, silis sárga színű agya
got jelent. Ez került hun-avar közvetítéssel a táj nevébe.
Dr. Horváth Imre a szél szóból eredezteti. Régen bizonyos mezei ingat
lant jelentett, amely valaminek a határvonalán feküdt. A Pannonhalmi 
apátságnak szélső birtokai voltak itt, 10 falu 300-350 háznéppel, ugyan
úgy, mint északon.
Az 1093 körül készült oklevélben fordul elő először ez a név. Történeté
ről röviden: A honfoglalás idején a Baranyát lakó Botond és a Külső-So- 
mogyban letelepült Koppány törzsei között gyepűt alkotott. Később a 
Kaán nemzetség szálláshelye lett. István idejében királyi birtok. A Pan
nonhalmi apátságnak 1093-ban több falut adományoztak. A királynak és 
az apátságnak több sertéstenyésztő és makkoltató kanászfaluja volt az 
erdőkben, amely a terület 90%-át borította. A XIII. században már az ok
levelek úgy említik, hogy a hízott sertésen, kecskebőrön és méztizeden 
túl gabonával is adóztak az itteni jobbágyok, tehát már erdőirtások is vol
tak. A XVI. században 180 kisebb-nagyobb települést tartottak nyilván. A 
török hódoltság alatt 140 falu pusztult el, csak 40 falu települt újra, négy
zetkilométerenként 4 fő volt a népsűrűség. Németeket telepítettek be. 
Üveghuták létesültek, hamuzsírt és kocsikenőcsöt, azaz kalamászt főz
tek. A vízmeghajtású őrlőmalmok is felbukkantak. A jövedelmek fő for
rása sokáig az erdő volt. 1865-ben már csak 35%-a volt erdő.
Az 1848-as szabadságharc bukása után a Zselic búvóhelyet adott a be
tyárvilágnak. Leghíresebb betyárok a Patkó testvérek, Juhász András, 
Séta Pista, Savanyú Jóska, Szabó Vilma és Mészáros Pál, vagyis Nagy Pa
li, akit a visnyeszéplaki erdőben temettek el, ez az ún. Palitemető.
Ma 80 település tartozik a Zselichez.
Másokkal is szerettem volna megismertetni ezt a kedves tájat, ezért nyílt 
túrákat hirdettem, a Dél-Zselic turistája jelvényszerző mozgalom bélyeg
zőhelyei alapján. Két év alatt (2003 és 2004 években) összesen hatszor tú
ráztunk ezen a szép vidéken. Ritkán mentünk jól jelzett útvonalon, és 
mivel a térképen és a terepen nem azonosak a kocsiutak, a nyílt túra előtt 
gyakran kétszer is bejártuk az útvonalat, hogy megtaláljuk a legszebb és 
legcélravezetőbb utat.

1. túra útvonala: Boldogasszonyfa - Magyarlukafa - 
SOMOGYHÁRSÁGY - SzULIMÁN

Boldogasszonyfa: A régészeti leletek szerint már kőkorszaki ember is 
élt a falu helyén. A rómaiak jelenlétét a falutól 8 km-re talált villa marad
ványai jelzik. A honfoglaló magyarok Kaán nemzetsége telepedett itt le.
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írott forrásban 1344-ben Bodugazonfalua néven szerepel. 1746-ban né
met telepesek érkeztek, majd szlávok és magyarok is letelepedtek. Pa
raszti magángazdálkodás és az erdőhöz kötődő kézműves szakmák vol
tak jellemzők. 1600 közepétől Igmándy Sámuel birtoka. A falut Igmándy 
Sámuel két fia között szétosztotta, Emmánuel kapta a falu alsó részét, 
felső részét Antal. Mindkettő épített udvarházat magának. Az alsót 1945 
után lebontották. A felső kastélyt és a még meglévő birtokmaradványok
kal az örökös Aladár eladta gróf Széchenyi Ernőnek, majd Scholcz kato
naorvosé lett. Az utolsó száz holdat és a kastélyt Rumi János vette meg. 
A környékbeliek az itt lakókat „bükkfatarisznyásoknak" csúfolták.

Szigetvárig vonattal, onnan autóbusz- 
szal mentünk. Boldogasszonyfán elő
ször megnéztük a volt Igmándy-kú- 
riát. A klasszicista Igmándy-kúria, 
1836-ban épült. Hosszúkás földszin
tes épület, melynek két végén egy-egy 
oszlopos, timpanonos veranda van. 
Nagyon elhanyagolt állapotú. So
káig baromfikeltető volt benne, ma 
csak őrzik.
Végigsétálva a falun, a polgármeste
ri hivatal mellett megnéztük a Hoffer 
János fafaragó munkáit bemutató ki
állítást. Szaporcán született, gulyás 
volt, megkapta a Népművészet Mes
tere kitüntetést. Gyönyörködtünk a 
szép famunkákban.
A faluból a zöld kereszt jelzés nyom
vonalán indultunk. Igyekeztünk a sa
rat kerülgetni, de nem mindig sike

rült. A Farkas-orról két szarvascsordát is láttunk. Utunk Kisszentlászló- 
pusztán (néhány ház és nagy juhakol) ment keresztül, megengedték, 
hogy átmenjünk, de elég csúnyán néztek ránk. Betlehempuszta volt a ré
gi neve. Szegény zsellér lakói koldultak, ezért nevezték el így. 
Betonlapos úton mentünk tovább (legalább nem volt sár). Kerestük a tér
képen jelzett Mária-képet, de csak a kerítésének néhány darabját találtuk 
meg a szakadékban. Kishárságy felé vettük az irányt.
Kishárságy: Valamikori önálló magyar falu volt, most Somogyhárságyhoz 
tartozik. A beáramló németek nyomására a magyar lakosság ide telepe
dett. A Zichy-kastély - és körülötte a park - 1939-ben épült. A parkot a 
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híres szarvasi arborétum egykori kertésze alakította ki, mivel az ottani 
földbirtokos család egyik tagja, Bolza Marietta ide jött férjhez. Csak kí
vülről tudtuk megnézni.
Somogyhárságy felé indultunk az aszfaltúton. Az első házaknál jobbra 
felmentünk a szőlőhegyre. Alattunk a völgyben terült el Magyarlukafa. 
Hogy elkerüljük a sáros utat, nekivágtunk az oldalnak. Hát nem volt 
sokkal jobb.
Magyarlukafa: A Zselic déli határán található kis község egy dom
bok határolta festői völgyben fekszik. Vízrajzi szempontból gazdag vi
dék sok kis vízfolyással, patakkal. A község neve egy 1237-ből szárma
zó oklevélen villa Luca, 1395-ben már Lucafalva néven szerepel. A ne
ve egy Luka, Lukács nevű személy egykori birtokára utal. Feltehetően 
már a tatárjárás előtti időkben is lakott hely volt, azonban 1715-ig pusz
ta, és csak időnként telepedett itt le egy-egy család. 1720 előtt magya
rok kezdték benépesíteni a területet, 1772-ben már német telepesek ér
keztek. Először csak az üveghuta dolgozói. Az itt élőket egy falucsúfo
ló lukafai vellásoknak hívta, mivel sokan a szénagyűjtéshez használatos 
favillákat készítették. Szinte az egész Dél-Dunántúlt ellátták terméke
ikkel. A települést gyenge termőképességű földek határolják, főként a 
marha- és sertéstartás honosodott meg.
Az egyutcás település büszkesége a XIX. század közepén épült, geren
davázas szerkezetű lakóház és a hozzá tartozó két pajta. Az épületegyüt
tes néprajzi műhelyként szolgál, van szövőszoba, agyagozó- és kosárfo
nó műhely. Hiába telefonáltam többször is, a faluban nem találtak kul
csot, hogy belülről is megnézhessük. Híressé vált a lukafai Vendel-napi 
búcsú, melyet az október 20-a 
utáni vasárnapon tartanak.
Következő megállónk a so- 
mogyhárságyi vendéglő volt, 
ahol megebédeltünk és szom- 
junkat is oltottuk.
Somogyhárságy: Csodálatos 
természeti környezetben he
lyezkedik el. A terület erdősült
sége és a rengeteg vízfolyása 
igen szép látványt nyújt.
A község neve 1346-ban jelent 
meg először, feltételezhetően a területen fellelhető sok hársfának kö
szönhetően. Valószínűleg királyi kanászok voltak az első lakói. A közép
kor során számtalan nemes birtokolta. (Győr nemzetség, Dancs Pál, Szé
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kely Mihály, Imrefi Farkas és a Festetics család. A török időkben kipusz
tult, 1726-ban puszta. A Festetics uradalom 1770-től kedvezményeket 
adott a német telepesek részére, így 3-4 év alatt virágzó faluvá vált. A la
kosság növekedését az üveghuta létrejötte is elősegítette. Rendszeresen 
telepedtek le munkások, üvegfúvó legények. 1900-ban a lakosság 70%-a 
német. Utolsó földbirtokosa gróf Zichy Domonkos volt.
A községet egykor a külvilággal összekötő legfontosabb út a „Betyárút" 
volt. Ennek a nagy zselici rengetegen keresztül vezető útnak a nyomvo
nalát egy valamikor halálra ítélt betyár mutatta meg kegyelem fejében. A 
36 kilométer távolságon, Szigetvár-Kaposvár között nem volt domb, és 
nem kellett sehol sem hidat készíteni.
Tovább indulva végigmentünk a falun, és szerencsére még havas horho
son indultunk felfelé. Antalfalu után nehezen találtuk meg a kiválasztott 
utat, de egy völgyön végigmenve, majd egy dombra felkapaszkodva és 
leereszkedve Szulimánba értünk.
Szulimán: A falu domboktól körülölelve kb. 400 főnek ad otthont.
Már a rézkorban lakott település volt a Zselic déli lejtőjén, vízfolyások
ban bővelkedő területen. Első írásos neve Zelewmal, szőlővel beülte
tett hegyoldalt jelent. Ezt tükrözi az a természeti kép, melyben Gilice és 
Bakitya szőlős domboldalai, mint félkarú óriás, ölelésre zárják be nyu
gatra és délre a látóhatárt. A szőlő kipusztult, a régi mál szót már nem 
használták, így elferdítve az eredeti nevet Szulimán lett.
A XIV. században már önálló plébániája volt. A török idők óta horvátok 
és magyarok lakják, és közéjük fokozatosan németek települtek. A má
sodik világháború után helyüket felvidéki és szlavóniai magyarok fog
lalták el. A település birtokosai Török Bálint, a Balogh, a Batthányi és 
Biedermann család.
Római katolikus templomát 1890-ben emelték. A templom körül 8 száz
éves tölgyfa látható.

Sziiliiiiiín
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Itt is meglátogattuk a „hivatalt", majd elindultunk az elágazáshoz. Elég 
sokat vártunk, mire megérkezett a busz, amivel Szigetvárra mentünk. 
Öreg este lett mire a vonattal Pécsre értünk.
Végül még olvassátok el ezt az érdekes leírást, amely Horváth Elek tanár 
úti beszámolója 1831-ből:
„Későn vala indulásom, s így a hegyes völgyes Zselicz vadon szépségeit csak a 
tele hold világánál lehete látnom. A bőszénfai erdők között egy völgybe leeresz
kedvén temérdek tüzeket látok számtalan halmokban világítani, s azon gondolat
ra fakadék, hogy ott zsiványok tanyáznak, de felvilágosít barátom, kivel utaztam, 
hogy ezek hamuzsírégetők tüzei. Nem egészen három órának lefolyta alatt ott 
valónk Boldog Asszonyfán, azon derék úri háznál, amely oly régóta vonza szíve
met magához, ámbár még annak urát Igmándy Emánuel százados huszár kapi
tány urat, csak névről ismertem. Hallván ezen derék úr a kocsizörgést, kiugrók 
egész famíliájával a pitvarba, nyílt karokkal fogadván bennünket. Az idő hala
dását észre sem vévén, hosszan mulatónk. Végre csakugyan felkelőnk a nyájas 
asztaltól, s a szíves házi úr elvezete bennünket a kirendelt szobánkba, egyik kis
asszonya pedig azonnal utánunk hoza egy tálcán valamely setét fakósan vörös
lő italt, felette jónak találtam és kérdem, e minő folyadék. Kávé. Készítési mód
ja: perkelt kávét meg kell őrleni, kétannyi cukrot törni, 24 óráig a reá öntött pá
linkát gyakorta felzavarni, minekutána már egészen megszínesedett s a cukor 
elolvadod és a kávé jól leülepedett, más üvegbe söprejéről leszűrni, s így lehet 
használni. Ez kellemes és egészséges ital, mely sem nem gyújt, sem nem kábít.
Másnap mutató házi urunk egész gazdaságát, mely nagy és igen jó rendbe sze
dett. Háza a helység déli végén a nyugati domb gyökerében fekszik, melyből gyö
nyörű kilátás udvarán és kertjén kívül a virágos réteket, az ellenhegyet, szőlőtő
kéivel, mezeivel s erdejivel. Ezen házat mindenfelül gyümölcsös és kövér kony
hakertek környékezik, hátuljáról emelkedik a domb, mely töltve gyümölcsfák
kal, itt van a présház és két tágas pince, amodább a méhház látszik, kerítésen 
kívül a kukoricagóré, odább a szérű, legszéről a dinnyekert Innen észak felé ve
zet egy út a szőlőhegybe, mely igen jó borokat terem. Házigazdánk egy kopár 
dombot mutat, itt vala a hajdani falu, mely a törököktől végképen elpusztítta- 
tott. Ismét nyugat felé sűrű erdővel lepett hegyet mutat, hol hajdan Szent Mar
git helység vala, mely hasonló pusztulásra jutott. A mostani Boldog Asszony
fát, mely a sváboktól Puliszkának neveztetik, az Igmándy nemzetség újító fel és 
svábokkal és horvátokkal népesítette. A templomot most építi. A lakosok többnyi
re kádárok, hamuzsírral és kalamásszal kereskedő jobbágyok, de földekkel is bír
nak és szőlőtnivelésben forgódnak. A birtokot 1796-ban nyeré Igmándy Sándor. 
Jövedelműk legnagyobb részt teszi az erdő, mely mindennemű fákkal bővelkedik 
és sok ezer holdakra kiterjed, valamint a juhtenyésztés is, terem elegendő borok, 
a gabonában, egyéb veteményekben híján soha nem szenvednek."
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2. túra: Kishajmás - Kisbeszterce - Bakonya - Kán - 
Hetvehely

Kishajmáson szálltunk le a vonatról. Végigmenve a falun láttuk a volt ke
rámiaüzem üres épületét.
Kishaj más: Baranyai falu, a Mecsektől északra, a Zselic északkeleti ré
szében, az Orfűi-patak völgyében fekszik. Fésűs beépítésű, szórt telepü
lés. 1950-ben Szatina faluval egyesült.
A római korból egy sírkövet találtak. 1542-ben tűnik fel oklevelekben. 
Neve a hagyma, hajma magyar növénynévből ered, tehát vadhagymá
val benőtt területet jelent.
A török időkben elpusztult a falu, valószínűleg a Pusztahajmás határré
szen volt. Az idősek úgy mondják, hogy éppen mise volt a Szent Imre 
templomban, amikor a törökök megtámadták, az embereket lekaszabol
ták és rájuk döntötték a falakat. Kishajmás felett - a Fenyős-hegy olda
lában - a Kálvária közelében mesterséges barlangok vannak, valószínű
leg a török elől a megmaradt falusiak a barlangokban rejtőzködtek el. A 
törökök kiűzése után települt a falu a mostani helyére. Ekkor a Sauska- 
Bésán család a tulajdonos, illetve a fél falu a Gyenis kisnemesi családé. A 
XVIII. század elején a Nádasdy, majd a Petrovszky családé. Kevés német 
anyanyelvű települt le. Lakói romai katolikusok.
A közeli agyaglelőhelyre alapozva évtizedekig neves kerámiaüzem mű
ködött itt. Dísztárgyakat, népi kerámiatárgyakat készítettek. Már meg
szűnt. A kálvária stációit is itt készítették kézimunkával 1997 körül.
A falutól délre fekvő szép völgyön mentünk végig, itt volt régen a fa
lu, és itt állt a régi ún. Pusztatemplom. Felkapaszkodtunk a szőlőhegy
re, majd szép erdőben ereszkedtünk le Kisbesztercére. A hídon átmenve 
egyik turista megjegyezte: olyan gyorsan folyik ez a patak, hogy nem is 
látszik (ki volt száradva).
Kisbeszterce: Apró, de kedves zselici falu, zsáktelepülés. Területének 
mintegy kétharmadán erdők és legelők az uralkodók, a földjei mező
gazdasági művelésre alkalmatlanok a rossz minőségű talaj és meredek 
domboldalak miatt.
Őslakossága magyar. Első említése 1332-ben Bistrice néven. Szláv erede
tű szó, gyors folyású patakot jelent.
A mai falutól nyugatra, a patak bal partján, emelkedő dombon állt régen 
a falu. A habarcsos kövek Szent Simon és Jakab apostolok tiszteletére fel
szentelt templom helyéről tanúskodnak.
A török időkben is lakott, török földesura Huszup bölükbasi volt. A 
XVIII. században Melczer-birtok.
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Temploma 2002-ben épült a régi 
harangláb mellé.
Szépek a lakóházak és az udvari 
épületek. Látni lábakon álló ólat, fa
ragott homlokzatú szénatárolót és 
istállót, nagy fesztávolságú gang
boltíveket és ódon pinceajtókat. 
Következő útszakaszunk is erdős 
volt. A falusiak magyarázták el, 
hogy merre menjünk, a Két-mező 
nevű hely, egy kis tó és az erdész
ház érintésével értünk Bakócára.
Bakóca: Zsáktelepülés. A legerdő- 
sültebb baranyai falvak közé tar
tozik, dimbes-dombos környeze
tű. Szántóterülete kicsiny.
A falu határában késő bronzkori 
lelet került elő, amely valószínű
leg egy bronzműves elrejtett kész
lete lehetett, ezt a töredékes és ko
pott, újraöntésre váró eszközök 
nagy száma bizonyítja, pl. 36 db 
bronzsarló. A késő avarkorból sírokat találtak. Az első említése 1332-ben 
Bakolcha néven. A település neve szláv eredetű, bükköst jelent. Török 
földesura Ibrahim bölükbasi volt. A török hódoltság után Nádasdy Lász
ló gróf, 1727-tól egy felvidéki régi nemes család, a Kelleméri Meltzer csa

lád tulajdona. A család férfiágának kiha
lása után 1820-ban gróf Mailáth György 
kapta királyi adományul a birtokot.
A kastélyt még a Melczerek építették, III. 
Mailáth György az angol kastélyok mintá
jára megnagyobbította, mai alakját a XIX. 
század hatvanas éveiben kapta. Sokáig is
kola és gyermekotthon volt, most el akar
ják adni. Parkja arborétum jellegű, találha
tó benne páfrányfenyő, szivar-, tisza- és li
liomfa. 1892-ben gróf Mailáth György öz
vegye gyermekmenhelyet és leányiskolát 
létesített, letelepítette az Irgalmas Nővére
ket. Templomát 1848-ban szentelték fel. 

235



Lakatosné Novotny Sarolta: Dél-zselici túrák

Alakosság erdőt művelt, állatokat tartott. Az 1900-as években lignitkész
leteket fedeztek fel a terület alatt, de nem kezdték meg kitermelni.
Fekete István híres író a Mailáth-birtok segédtisztje volt 1926. és 29. kö
zött, itt nősült meg, a bakócai körorvos leányát, Piller Editet vette felesé
gül. Itteni életéről írta a Ballagó idő című könyvét.
Megnéztük a nagyon szép tornácos házban üzemelő Fazekasmúzeumot. 
A neves népművész, Sáfrány Géza munkái és muzeális értékű 
gölöncsérműhely látható benne.

Egy völgyön végigmenve, majd gerincre kapaszkodva értük el a kék jel
zésű utat. De csak a Hollófészekig mentünk rajta.
A Hollófészek legendája: Bakóca község felett emelkedik a Hollófészek 
nevű hegy. Ez a Zselic legmagasabb pontja, 358 m.
Hajdanában az erdőterület birtokosa egy gróf volt. E területen a legma
gasabb hegyen hollócsaládok fészkeltek. A sziklás hegy tetejére feljutni 
szinte lehetetlen, a hollók így biztonságban voltak. Egyszer a gróf fia ki
ment a favágókhoz, és jókedvében azt mondta, aki a favágók közül fel
megy a fészekhez és lehoz neki egy hollófiókát, annak két arany üti a 
markát. Egy fiatalember vállalta az életveszélyes feladatot. Felmászott a 
fészekhez, de amikor a hollófiókát kiemelte, a meredek kőfal ledőlt, és 
alázuhanva ott lelte halálát.
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Majd Kánba ereszkedtünk.
Kánról „A magyar mediterrán csoda" címmel adtak ki egy kiadványt.
Az üdülőfalu a Mecsek hegység és a Zselici-dombság találkozásánál, 
egy festői észak-déli völgyben található. Alapítása a XII. század elejére 
tehető, neve a Kán nemzetségtől eredeztethető. A török időkben elnépte
lenedett, az 1780-as években németek telepedtek le.
Az 1900-as években újra kihalás fenyegette. Egy vállalkozó társaság fel
fedezte a környék idegenforgalmi értékét, és megvásárolta az elhagyott 
házakat. Parasztházakban szállásokat létesítettek, egyidejűleg 42 főt tud
nak elhelyezni.
Kán Hetvehelyhez tartozik. Minden év júniusában filmszemlét rendez
nek. Végigmenve ezen az üdülőfalun, a Káni-völgyön folytattuk utun
kat. Elég hosszú és fárasztó gyaloglás után örültünk, amikor megpil
lantottuk a Hetvehely feletti dombon álló, rendezett kis kápolnát. 1900 
táján építette Stallenberg Mátyás Szent Antal tiszteletére. Leereszked
tünk a faluba.
Hetvehely: Árpád-kori település. Ezt műemlék temploma is igazolja. 
Neve a hétfő és a hely főnevek összetételéből keletkezett, és arra utal, 
hogy egykoron itt hétfőn tartották a hetivásárt. Egyes helybeliek szerint 
a barmok legeltetését hétfőn kezdték meg, ezért Hétfűhelynek nevezték 
a falut, és ebből lett a Hetvehely. A település neve Hetvenhely alakban is 
szerepel, arra utalhat, hogy az Árpád-korban bizonyos szolgálatot telje
sítő szolganépek lakták.
A pécsi káptalan birtoka volt. A hódoltság alatt teljesen elnéptelenedett. 
1719-ben mint műveletlen kincstári pusztát említik. Későn népesedett 
be újra németekkel, magyarokkal és horvátokkal. Majd német többség 
alakult ki.
A községben a plébánia mögött XIII. századi, gótikus stílusú kápolna lát
ható. 1883-ban új templomot építettek, főoltára és a padok a pécsi szé
kesegyházból valók. A régi templomot gazdasági épületnek, a hajót szé
napajtának, a szentélyt húsfüstölőnek használták. Az Országos Műem
lék Felügyelőség 1976-ban állította vissza eredeti állapotába. A kismé
retű templom déli oldalán egy kora gótikus formájú kapu fölött három 
tölcséres béleletű középkori ablak sorakozik. Érdekessége a négyzetes 
alakú szentély és urasági karzat. Belül középkori faliképeken kívül egy 
XIV. századi keresztelőmedence látható.
Van egy kilátó a falu határában, és egy horgásztavat is kialakítottak. Elő
ször az Árpád-kori templomot néztük meg.
A parkban megtaláltuk a kopjafát, melyet 2002-ben az olasz vadászok által 
elpusztított madarak emlékére állítottak. Vonattal jöttünk vissza Pécsre.
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3. túra: Nagydobsza - Merenye - Patapoklosi

Reggel a barcsi vonattal indultunk, a kisdobszai megállóban szálltunk le 
a vonatról. Kellemes úton mentünk Nagydobszára.
Nagydobsza: Első látnivaló a tájház, a talpas ház volt. 1853-ban épült, 
egyetlen fából vannak az épület talpai és koszorúgerendái. Régebben a 

szobákban berendezés is volt, ma 
üresen és tárva nyitva áll az épület. 
A református templom, amely 1808- 
ban épült, elég rossz állapotú.
A temető mellett bekerítve láthat
tuk az Erzsébet királyné emlékére 
ültetett hársfákat.
Modem lepkeszárnyú római katoli
kus templom, 1975-ben épült. Belül 
keverednek a modern és a régi ká
polnából idehozott tárgyak. Itt me
sélt nekünk a faluról Hegedűs Sán
dor nyugdíjas tanár, falukutató.
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Dobsza nevének eredete:
Nagy és Kis Dobsza nevének ere
dete a XI. sz. végére és a XII. sz. 
elejére tehető. Ugyanis Kálmán ki
rály - 1100 körül - a szomszédos 
határban cseheket telepített le. In
nen a község neve is Kálmán cse
hi, ma Kálmáncsa. Nagy a való
színűsége, hogy Dobsza őslakói is 
csehek voltak. A község korai neve 
Dubza volt. A cseh doubrava szó 

magyarul tölgyerdőt jelent. Ebből könnyen származtatható a dubza szó. 
A monda szerint: a név a török hódoltság alatti időből származik. Ak
kor a törökök, ha a lakosságot össze akarták hívni, egy nagyobb mé
retű dobot szólaltattak meg a nagyobbik faluban (Nagydobszán) és azt 
mondták: nagydobszól, a kisebbik faluban kisebb dobbal hívták a lakos
ságot gyűlésre: kisdobszól. A végződés elmaradásával lett Nagydobszó 
és Kisdobszó. Majd az idők folyamán az ó végződés átalakult a-ra. így 
lett Nagydobsza és Kisdobsza.
Nagydobsza kezdetben (1100-1400) királynéi birtok volt. Az ő udvartar
tásukat hivatott szolgálni, központja Segesden volt. írásos dokumentum 
1277-ből van, amikor IV. (Kun) László édesanyja, az özv. Erzsébet király
né adományozta a falut Ponit fiának, Jakabnak, aki tárnokmestere volt. 
A falu tulajdonosai:
1277-től Jakab mester, Erzsébet királyné főétekfogója 
1332-1536 Székesfehérvári őskanonokság (Custodiatus) 
1542-1550 Török Bálint
1566 Török defterekben 20 ház
1571 Török defterekben 38 ház
1598-99 Székesfehérvári káptalan
1662 Mathasek András
1726 gróf Nádasdi László (csanádi püspök)
1774-ben Mária Terézia Edling Rudolf grófnak adományozta 
1807-ben (Edling Rudolf halála után) I. Ferenc király a Piorista 

(Kegyes) Tanítórendnek adományozta Kisdobszát, 
Nagydobszát és Petterdet. 1945-ig ők voltak a tulajdonosok. 

A faluban elsősorban reformátusok éltek.
Még sokáig mesélt volna, de mi megköszöntük és továbbindultunk. 
Először szántóföldek között, majd egy kis erdőn áthaladva értünk a kö
vetkező faluba.
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Merenye: Baranya aprófalvai közé tartozik. Területe dombos, környéke 
mezőgazdasági műveléshez kedvező, kevés erdő van a határában. A kör
nyékbeli települések lakói úgy emlegetik: „Jó könyeres Merenye", min
dig jó gabona termett a földjein és finom kenyeret sütöttek.

A merenyei református templom

Meglátogattuk az 1774-ben épült 
református templomot, amelyben 
nagyon szép kék alapon csillagos 
kazetták vannak (bár egy kicsit ko
pottak már).

Kazetták a templom mennyezetén

Itt Pinczés Károlyné mesélt ne
künk a faluról. A község neve 1192- 
ben bukkan fel először, az alapjául 
szolgáló személynév szláv eredetű. 
1417-ben a budai káptalan birtoka,

a török időkben is folyamatosan lakott. A falu északkeleti részében a tö
rökök mecsetet építettek. A XVII. század végén a környék legnagyobb lé
lekszámú magyar települése volt. A község jelentős birtokosai voltak: a 
Batthány család, gróf Széchenyi Lajos és László, Festetics Imre. 
Nagydobszán és itt is elmondták, hogy a falusi kőtemplomokat a törö
kök lebontották és a Szigeti vár falának kijavítására használták. A monda 
szerint az embereket több kilométeren keresztül sorba állították, és kéz
ről kézre kellett a köveket adniuk egész Szigetvárig.
Továbbhaladtunk a merenyei víztározóhoz, a Hosszú-tóhoz. Majd kisebb 
pihenő után továbbindultunk, és hamarosan egy szép helyre értünk.
Patapoklosi fás legelő: A 45 hektáros terület Baranya megye legszebb 
fás legelője. Hatalmas, gyönyörű fák vannak, 50%-a kocsányos tölgy és 
cser (250-300 évesek), 30%-a vadkörte (150-250 évesek), 20%-a gyertyán 
(100-200 évesek), de néhány bükk és mezei szil is előfordul. Sajnos több 
helyen bozótosodik.
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Szántóföldek között gyalogoltunk 
tovább.
Patapoklosi község két település
ből állt, Pata és Poklosi, 1950-ben 
egyesítették. A Pata szó személy
név. A Poklosi helynév a ragadós, 
szurkos, fekete földre vonatkozik, 
vagy onnan ered, hogy a bélpok- 
losok elkülönített helye volt.
Pata mezőváros volt, első említése 
1283-ban. Poklosi kis falu volt, 1431- 

ben szerepel először. A hódoltság alatt elnéptelenedett mindkét település. 
A református templom 1794-ben épült. Különlegessége a festett kazet
tái: 60 négyzetméteren 112 kazetta. Évekig restaurálták. Szakemberek 
szerint Európában egyedülállót alkotott évszázadokkal ezelőtt az isme
retlen művész, aki festette. A templommal szemben, a parkban szobrok 
vannak. Az egyik, Szegedi Kiss István a XVII. században élt református 
pap szobra, aki Luther tanítványa volt.
Már csak rövid séta következett Somogyapátiig, ahol egy kis kitérő után 
autóbuszra szálltunk, ami egyenesen Pécsre hozott minket.

4. túra: Terecsenypuszta - Sas-rét - Nagytótfalu - 
Csepegő-forrás - Bőszénfa

Szigetvárig vonattal, Terecsenyig autóbusszal mentünk. 
Terecsenypuszta: 1183-ban már szerepel egy oklevélben Terecső néven, 
kisnemesi birtok.
1760 körül egy csárda épült itt Aligvár néven. Az írott forrásokban 1780- 
as évek körül bukkan fel 31 lakóházzal és kerttel. Vándor hamuzsírt, kát
rányt és kulimászt égetők telepedtek le a vidékén. A XVIII. század köze
pén németekkel népesült be.
A haranglábat 1894-ben kapták Biedermann bárótól, de minden ember
nek 2-3 nap robotot kellett szolgálni érte.
Mondája: Csak egy ütött-kopott csárda állt itt egy vén tölgyfa alatt. Ke
vés ember fordult itt meg, mert a rengeteg erdőnek nem volt erre jártas 
útja; favágók, Séta Pista bandája, vagy más járólegények néztek be né
ha-néha. A legbátrabb kocsmáros is alig húzott ki itt egy-két esztendőt, 
lassan beszélni is elfelejtett volna, ha nincs felesége. A csárdásnék nem 
győztek panaszkodni: „Alig vár az ember arra, hogy leteljen az eszten
dő, és máshová mehessünk!".
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Aligvár lett lassan a csárda neve. Aligvárnak mondták a németek a pár 
házas pusztácskát az egész környéken. Vigyázzon, aki nem tudja, hogy a 
két név: Aligvár és Terecseny nem két helyet jelöl. Volt, akit már megtré
fáltak a pusztabeliek, amikor azt kérdezte, hogy merre és mennyire esik 
Aligvár. Azt felelték neki: Visszafelé kell magának menni! Hogy meny
nyire? Hát innen Terecsenytől Aligvárig testvérek között is megvan az út 
vagy száz esztendő.
A pusztát elhagyva felkapaszkodtunk a gerincre, és az aszfaltúton eresz
kedtünk le Sas-rétre.
Eredeti neve Sás-rét volt, ezt Baracs Alfréd főerdész változtatta át Sas
rétre. A Vadászkastélyt Biedermann báró építette, ma külföldi vadászok 
szállhatnak benne. Erdei iskola üzemel itt a régi iskolaépületben, aho
vá az uradalom összes iskolakötelese járt. A halastó Páli Lajos segédtiszt 
kezdeményezésére készült.
Helyi jelentőségű természeti érték az almamelléki ősbükkös. A sas-réti va
dászház szomszédságában elterülő 8,4 hektáros bükkös a zselici erdők 
egyik utolsó, viszonylag természetes körülmények között fejlődő állomá
nya. A közel 200 éves faállomány 80%-a bükk. Hatalmas törzseik lenyűgö
ző látványt nyújtanak. A fák többsége idős kora ellenére is egészséges. A 
közelmúltban egy forrást épített ki Baumann József itt, az Almás-forrást. 
Szép erdőben, de sáros úton mentünk felfelé a Kis-Ördögliknál, majd a 
kék + jelzésen haladtunk tovább. Ma már semmi sem mutat arra, hogy itt 
település volt. Az erdő visszahódította a területet.
Nagytótváros: A törökdúlás után tótok (szlovének?) laktak ezen a terüle
ten, valószínűleg innen ered az elnevezése.
1726-ban Festetics Kristóf uradalmának jelentéktelen pusztája.
1782 és 1800 között elsősorban németek telepedtek le. 1815-ben a 
bőszénfai visitatio canonica Alsó és Felső Tótvárost különböztet meg. Az 
előbbiben 103, az utóbbiban 46 fős lakosságot említ. A lakosság jelenté
keny része német.
Tótváros úgynevezett földbéres falu volt, nyilván régi jogon. Eszerint 
egy-egy jobbágy átlag 15 hold telket kapott. Kilenced és egyéb földesúri 
járandóság alól fölmentést nyertek, de a család egy tagja egész éven át a 
földesúrnak dolgozott.
A temető még megtalálható, érdekessége, hogy több Patkó sírfelirat van. 
A volt lakosok elmondása szerint, amikor a híres betyár testvérekből Jan
csit a pandúrok agyonlőtték, testvére, Ferenc itt telepedett le az eldugott 
kis pusztán, és utódai is itt éltek.
Az újonnan festett kék kör jelzésen nagyon meredeken, nehezen járható 
úton ereszkedtünk le egy szakadékban megbújó forráshoz.
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Csepegő-kő: A forrás és a közvetlen környéke igen szép természeti rit
kaság. A laza homokkőben felbukkanó forrás vize oldott meszet hoz a 
mélyből, és kis mésztufa oszlopokat képez. A mohos, szakadékos vízmo
sás ritka növényeket is rejteget.

Gyönyörködés és pihenés után továbbmentünk a völgyben. Az út egy 
magánterületen halad át, (ló- és szarvasmarha-tenyésztés folyik itt), de 
előzetes telefon alapján megengedték, hogy átmenjünk. Gálosfa előtt ér
tünk ki az országútra. A zöld sáv jelzésen hagytuk el az aszfaltutat, és a 
dombvonulat és a műút közötti sáros kocsiúton mentünk. A farkaslaki 
erdőben szerettem volna megmutatni társaimnak az általában ilyenkor 
virágzó ritka és gyönyörű kakasmandikót. Sajnos nem találtunk.
A bőszénfai Kerékkötő csárdához értünk.
Bőszénfa: Nevéhez a szénnek semmi köze sincs. A Bajszin személynév
ből keletkezett. A fa a falu szó rövidítése.
Keskeny, hosszú völgyben húzódó falucska. Az oklevelek tanúsága sze
rint Szent István a pannonhalmi apátságnak adományozta, az apátság 
kanászai lakták. A török kiűzése után a Festetics család birtoka, akik az 
1770-es években svábokat telepítettek ide.
Nevezettessége a szarvasfarm. Az 1980-as években indultak a gímszar
vas zártkerti tenyésztésére irányuló kísérletek. Az első próbálkozások 
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eredményesek voltak, így egyre nagyobb területeket kerítettek be a szar
vasok számára. így a köves úton haladva sok gímszarvast pillanthatunk 
meg. Az autóbusz indulásáig még volt időnk, így elsétáltunk szarvaso
kat nézni. Késő délután értünk Pécsre.

5. túra: Cserkúti csárda - Cserkút - Kővágószőlős - 
Petőcz - Megyefa - Bükkösd

A túra nagy része még a Mecseken vezetett. Megnéztük a cserkúti Ár
pád-kori templomot, Kővágószőlősön a templomot és a Bányászati Mú
zeumot, majd a Jakab-hegy oldalába kapaszkodtunk. Petőczpusztától a 
piros sáv jelzésen folytattuk utunkat. Először szép erdőben, majd mező
gazdasági területen értünk Megyefára, illetve Bükkösdre.
Bükkösd: A község Baranya megye nyugati részén fekszik, földrajzi ér
telemben a Zselic része, de igen közel terül el a Mecsek hegység nyugati 
nyúlványához. A környék legnagyobb lélekszámú, legjelentősebb közsé
ge. Három falu egyesüléséből jött létre: Megyefa és Gorica tartozik hozzá. 
Neve a bükkös, bükkfával benőtt hely bükkerdő jelentésű főnévből alakult 
ki. Először az 1333-34-beli pápai tizedjegyzékben szerepel, mint plébániá
val rendelkező település. A fehérvári káptalanhoz, majd az esztergomi ér
sekséghez tartozott. A török időkben elnéptelenedett. 1746 körül kezdett 
benépesülni németekkel és a környékről ideköltöző magyarokkal. A XVIII. 
századtól Horváth Dániel, a Petrovszky család, majd Jeszenszky Ferenc 
volt a földesura. 1835-ben mezővárosi rangot kapott. A faluban még látha
tók helyenként a régi német és magyar paraszti építkezés jegyeit magukon 
viselő házak. A község római katolikus temploma 1792-ben épült. Itt Zichy 
Mihály képe látható (Anya halott gyermekével). A templom közelében áll 
az 1786-ban épült egyemeletes, elegáns homlokzatú, késő barokk stílusú 
kastély, melyet szép védett park vesz körül. A kastély előtt a Bükkösdi-víz 
hídján két, 1800-ban készült barokk szobor áll. A kálvária szobrait 1916-21 
között Bertaldó József helyi kőfaragó készítette. A Török-kútnak nevezett 
helyet a hagyomány szerint a törökök alakították ki. A dokumentumok azt 
bizonyítják, hogy 1792-ben Petrovszky Zsigmond építtette. Innen vascső
vel vezették el a vizet a Templom téren felállított díszkúthoz.
Megyefa a megyefalva rövidítése, az első tagja határ, szél, vég jelentésű. 
Középkori magyar falu. A török időkben elnéptelenedett, és lakatlan ma
radt a XVIII. század első harmadáig. 1740 után a környékbeli magyar fal
vakból jobbágyok költöztek be. Ekkor a Jeszenszky család tulajdona. A 
kastélyt Jeszenszky Antal építette 1788-ban. Műemlék jellegű épület. A 
község kőbányája országos hírű.
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6. túra: Mozsgó - Almáskeresztúr - Ibafa -
Almamellék

Sajnos a Szigetvárra menő vonatunk fél órát késett, így nem értük el az 
autóbuszt. Nem volt más választásunk, gyalog indultunk az országúton 
Zsibót felé. Elhaladtunk a turbéki templom mellett. Szigetvár ostroma 
idején itt volt a török tábor, itt halt meg Szulejmán török szultán. Bebal
zsamozott holttestét Törökországba szállították, de belső szerveit a tá
bor helyén temették el. Szulejmán fia és utóda vörösmárványból díszes 
türbét emeltetett, amely mohamedán zarándokhellyé vált. 1693-ban egy 
osztrák tiszt a síremléket lebontotta, építőanyagát eladta. A hódoltság 
után az alapfalakat felhasználták a templom építéséhez. Turbék falu ne
ve a türbe szóból ered.
A Szilvási csárdánál álltunk meg pihenni, itt már régen is csárda állt, az 
ország déli részéből a marhahajcsárok erre terelték Bécs felé a csordát.
A szőlőhegyről leereszkedve Mozsgóra értünk.
Mozsgó: A község a Zselicben, az Almás- és Porovicza-patak találkozá
si szögében fekszik.
Első említése 1330-ban Domboró néven. A szláv dobrava = tölgyerdő 
szóból ered. Később a Tinódyak birtokperében már Mozsgó néven szere
pel. A Porovicza-patak a környék jobbágyasszonyainak mosóhelye volt, 
ebből eredhet. Egyesek szerint a horvát mazga = öszvér szóból. Tudniil
lik Sárközy Jánosnak uradalmi központjában a lovak között sok öszvér 
is volt, és a faluban sok horvát élt.
Zsigmond király korában (1403-ban) a Szigetvárt tulajdonul bíró 
Anthimius, János fiának adományozta a Domborónak nevezett Mozsgót. 
A század végén már a Szentgáli család birtoka. 1499-ben eladják Török 
Imrének, majd a XVII. században a Balogh családé.
A török adójegyzékekben nem szerepel. A török kiűzése után Sárközy 
János birtoka, aki nagy kártyás volt. A Királyi Tábla ítélete alapján hat
vanezer forintos adósság rendezése címén a község a bécsi udvarnál 
nagy kegyben lévő, a kölcsönző Batthyányi Kázmér grófnak jutott 1750- 
ben. A 48-as szabadságharc után Batthyányi Kázmért fej- és jószágvesz
tésre ítélik. Londonban élő és sok adósságot felhalmozó testvére, Bat
thyányi Gusztáv eladásra ajánlotta fel a birtokot Biedermann bankár
nak, és ő 1 millió aranyforintért vette meg. 1850-ben a mozsgói kastély
ban Biedermann Simon volt az úr, aki mintagazdaságot teremtett. Fia, 
Ottó építtette a kastélyt 1896-ban Lechner Ödön tervei alapján. 1917-ben 
tűz pusztítása miatt újjá kellett építeni, ez szolgált a földbirtokos család 
lakhelyéül 1945-ig.
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A parkja ősfáival, díszfákkal, gesztenyefasorával, cserjékkel, dísztavával 
és épületeivel a messzi környék híres szépségű parkja volt. A parkban lé
vő kápolna, a család temetkezési helye, Kirstein Ágoston tervei szerint 
1906-ban készült el, egyedülálló építészeti létesítmény, ma romokban. A 
parkot 1975-ben védetté nyilvánították. Az épület ma szociális otthon.
A templomot 1737-ben kezdték építeni, és 9 év alatt készült el.
Első lakói horvátok voltak. A XVIII. században egyre több német települt 
be. A horvátokat elüldözték.
Mozsgó község belterületétől kissé délre esik a Tinódi-völgy, régi nevén 
Gula-völgy. Itt szokták megtartani a híres zselici juniálist és a németek 
hagyományos „kakasütését". Baranya megye német többségű falvaiban 
(főleg a Zselicben) régen húshagyókedden a legények a kocsma udva
rán cövek mellé egy kakast kötöttek. A kakastól mintegy húsz lépésre a 
bekötött szemű legényt megforgatták, s a kezébe csépet vagy botot ad
tak. Az volt a cél, hogy adott időre a cövek közelébe érjenek, és a kakast 
agyonüssék. A sikeres akció után természetesen kakaspörköltre hívták a 
versengés szereplőit.
Mozsgót belterületének déli peremén található a Szent-kút vagy Pringli- 
forrás. A Szent-kút vizének gyógyító hatást tulajdonított a helyi lakos
ság. A forrás fölé a múlt század közepén kis boltozatot emeltek, melyben 
Mária-szobor állt. A turbéki búcsúra igyekvők itt szoktak megpihenni.
Mozsgó elhagyva a völgyben haladtunk, az erdőgazdaság ál
tal festett ezüsthárs tanösvényen. Az erdőben sok gombát találtunk. 
Almáskeresztúrra értünk.
Almáskeresztúr: A Porovicza-patak völgyében fekszik, a patak két ol
dalán állnak a házak. A templomot a Szent Kereszt tiszteletére avatták 
fel. Az Árpád-kor szokása szerint nemcsak a szenteket, hanem Jézus ke
resztfáját is urazták.
A községet először 1296-ban említi egy oklevél. A török hódoltság után 
Tótkeresztúr a neve. 1700-as évektől németek lakták, akiket a második 
világháború után kitelepítettek, és felvidéki magyarok költöztek a he
lyükre. A falu egykori birtokosai a Batthyány család, a Biedermann csa
lád és a Kammerer család voltak.
A Johe Galériát érdemes megtekinteni, Heil József festőművész felszá
molta budapesti otthonát, ide költözött, létrehozta a galériát, amely több 
szín- és fénygazdag képével igazi művészi élményt nyújt.
A kedves kis falut elhagyva egy dombon - mezőgazdasági területen - 
mentünk fel, majd egy mezőn ereszkedtünk le a következő faluba.
Ibafa: Már a bronzkor idején lakott volt. Azonban mint községről csak a 
középkortól beszélhetünk. Egy 1425-ből származó okiratban, közneme
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sek birtokaként szerepel és az akkori neve Ibafalva. Az Iva eredeti szó 
vagy a német tiszafa jelentésből, vagy az ószláv fűzfa jelentésű szóból 
származhat. A török hódoltság idején nem pusztult el, pl. 1565-ben 13 
ház után fizetett adót. A hódoltság végére elnéptelenedett. 1740-ben kez
dett benépesülni, első lakói horvátok voltak. A XVIII. század végén és a 
XIX. században több német és magyar család lelt otthonra ezen a tele
pülésen. 1836-ban azt írják róla, hogy vegyes német-horvát-magyar fa
lu. Templomát 1865-ben építették. A község egykor a Jeszenszky család 
birtoka volt.
Híressége az alábbi nyelvtörő dalocskának köszönhető:

„Az ibafai papnak fapipája van, 
Tehát az ibafai papi pipa papi fapipa. 
Az ibafai papnak mindene a fapipa.

Doktora és patikája az a fapipa. 
Tél van vagy nyár, meg nem unja már, 

Mindig ott lóg szájában a papi pipaszár. 
Mert az ibafai papnak fapipája van, 

Tehát az ibafai papi pipa papi fapipa."

Schreyer Nándor (később Hangaira változtatta a nevét) 1864-től 1905-ig 
volt a falu plébánosa. Kaposvári újságíró barátja, Roboz Imre komponál
ta neki e dalt, amely rövid idő alatt országos ismertségű sláger lett. Az 
ibafai papok ennek hatására kezdték el gyűjteni a pipákat.
Az ibafai pince Alig van Dél-Dunántúlon olyan helység, melyet a népha
gyomány ne kötne össze a szigetvári várral és az oda vezető alagutakkal, 
íbafán abban a pincében, amit még a törökök építettek, van egy lejárat az 
alagúthoz, ami Szigetvárhoz vezet. De ez az alagút nem olyan nagy, mint 
a többi, ember nem fért el. Ezen az alagúton csak vízvezeték nagyságú 
lyuk volt. Ebbe a törökök vízvezetékcsövet szereltek nagy fifikával, de a 
vízvezetékcsöveken nem víz folyt, hanem bor. Az ibafai pince tele volt 
borral. Onnan jött Szigetbe a bor éjjel-nappal a szigetvári basának. Ezt 
csak nagy titokban lehetett csinálni, mert a törökök vallása, úgy mond
ják, eltiltotta a borivást. De ők csak olyanok voltak, mint mi, ők is szeret
ték a bort. így jártak túl mindenki eszén, és senki sem látta, hogy meny
nyi bort isznak Szigetváron.
A bezárt italbolt mellett, a védett hatalmas platánfa alatt pihentünk, majd 
a szőlőhegyre kapaszkodtunk, a Hálaisten-dombra. Az almamelléki ha
tár délnyugati részén található a Jaj-domb, vagy Hálaisten-domb. Na
gyon meredek domb van itt. Ha felértek a tetejére a trágyáskocsival, ak
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kor mondták: „Hálaisten!". Innen az 
egyik neve. A Jaj-domb nevet azért 
kapta, mert a meredek, partos domb
oldalt nehéz volt megművelni. 
Még az autóbusz indulása előtt volt 
egy kis időnk, hogy körülnézzünk 
Almamelléken. Sajnos a helytörténe
ti gyűjtemény nincs már meg. 
Almamellék: A település neve ar
ra utal, hogy a falu ma Almásnak, de 
régen Almának hívott patak mellett 
fekszik. Első írásos említése 1492-ben 
történt. A középkorban a mai terüle
tén 12 lakott falu volt, ebből kettőnek 
(Szentegyed és Szentmárton) plébá
niája is volt. A török hódoltság után 
csak Almamellék maradt meg, ami 
közben is folyamatosan lakott volt. A 
XVII. században délszlávok teleped
tek le a magyarok mellé, majd németek jöttek. Birtokosa 1750-től kezdve 
gróf Batthyány Tódor. Az 1784-ből való felmérésben a következőt írják: 
nem valami jól épített nagy falu, lejtőn fekszik, erősen az erdőben, a há
zak száma: 108. Templomát 1890-ban építették.
A szép táj, a védett ősbükkös és a kisvasúttal megközelíthető erdei kirán
dulások vonzzák az idelátogatókat. Báró Biedermann Rezső 1901-ben 
építette a vasutat a kitermelt fa és egyéb mezőgazdasági termékek fuva
rozására. 1991 óta csak személyforgalomra használják. A kisvasúttal Sas
rétre utazhatunk.
Almamellék területén van Németlukafa-puszta. A gazdag erdőség ir
tásakor ezen a pusztán homokot és az üveggyártáshoz szükséges szi- 
likátot találtak. Az 1700-as évek végétől kezdődően egy évszázadik vi
rágzó üveghuta működött itt. A huta első munkásai Szudéta vidék
ről származó németek voltak. 1887-ban az üzem működése megszűnt, 
mert elfogyott a szilikát.
Szentmártonpusztán a XVIII. században hamuégetők laktak. 1859-ben 
az uradalom fő, központi majorsága itt létesült. Az egykori Biedermann- 
kúria, ma „Vitái" szálloda. Halastavát 1926-ban létesítették.
Almamellékmondája: Almamellékközség külterületén, ahorváthertelendi 
határ mentén fekszik a Szent-gödör nevű hely. A néphagyomány szerint a 
falutól távol eső bokros gödörben egyszer egy vízhordó gyerek „a kiskút
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ban möglátta a Szűz Mária képit". Mivel később itt többen is látni vélték 
Szűz Máriát, a gödör, illetve a benne lévő Szent-kút forrás zarándokhely 
lett. Még búcsút is tartottak itt (az 1930-as években), de a csendőrök szét
verték. A Szent-gödörben lévő Szent-kutat Biedermann báró téglával ki
rakatta, és mindennap innen kellett egy korsó vizet vinni neki.
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PATKÓ BANDI NYOMÁBAN, 
AVAGY EGY LETŰNT VILÁG MARGÓJÁRA

Kevy Albert

„Nagy »betyár« megígéri, de nehezen teljesít. 
Amit szeret csinálni, azt odaadással teszi."

„Híres betyár vagyok, Patkó Bandi az én nevem, 
Tizenhét vármegye miért kerestet engem?..."

E
gykoron felmagasztalt, ma tán fe

ledésbe merült régi - a nép korabe
li érzés- és formavilágában roman
tikusnak tűnő - világ képe sejlik fel előt
tünk a hasonló dallamfoszlányok, balladák 

hallatán, olvasásakor. Olyan világé, mely
nek emlékeit ma már csak pásztorfaragá
sokon, gyűjtött dallamokban, korabeli bí
rósági jegyzőkönyveket böngészve kísérel
hetünk meg rekonstruálni. A kanászkürtön 
vagy akár borotvátokon található ábrázolá
sok mind egy-egy híres betyár történetét ve
títik elénk. így elevenednek meg a mángor
lón lévő faragáson Zöld Marci hírős tettei, és 
így tudósít egy bicskával bekarcolt tükrös teteje Bogár Imre kivégzésé
ről. Akár az ügyes kezű pásztoremberek keze nyomán keletkezett farag- 
ványok képanyagát próbáljuk továbbálmodni, akár a még kellő időben 
gyűjtött betyártörténeteket magunk elé képzelni, óhatatlanul romanti
kus haramiák kalandos, a mindennapok világából kilógó történetei jut
nak eszünkbe. A mondák, a feljegyzett történetek világában barangolva 
Somogyország híres-hírhedt betyáralakjával, Patkó Bandival is gyakran 
találkozunk. A róla szóló mondákból rejtélyes, romantikus, alkalomad
tán kegyetlen férfi alakja tűnik elénk, aki az általa oly jól ismert zseli
ci lankák közt megbújva komoly fejtörést okozott a korabeli hatóságok
nak. Rablásainál - nemegyszer a megyehatárt is átlépve - előszeretettel 
vette célba a plébániahivatalokat. Ennek kapcsán vált híressé bakonyai 
és mozgói esete is. Az elbeszélés szerint Patkó Bandi a bakonyai plébáni
ára előre bejelentett időpontban érkezett, mégsem tudta elfogni az elle

250



Kevy Albert: Patkó Bandi nyomában

ne toborzott 12 fős őrség. Majd betoppanva Gundi Mihály plébánoshoz, 
biztosította, amennyiben együtt van az általa „megrendelt" 600 forint, 
életben hagyja. A pénz megvolt, hogy is ne lett volna, hiszen szegény 
pap igencsak reszketett még a híres betyár szeme villanásától is. Patkó 
a pénzt biztos helyre rakva addig nem volt hajlandó távozni, míg nem 
kap jó vacsorát és nem kóstolta meg a pap legjobbik borát. így hát mind
ketten a pincébe mentek, ahol a csavaros eszű plébános látva a betyár jó 
kedvét, megkérte, szívja tele ő a hébért. Erre Patkó Bandi átadta töltött 
fegyverét a papnak, hogy el ne vétse a bortöltés nemes műveletét. Persze 
az rögtön Bandira emelte a reá bízott fegyvert, és megadásra szólított fel 
a híres betyárt. Patkó persze nevetett, szívből nevetett az egyházfi legna
gyobb döbbenetére, majd hozzáfűzte:
- Úgyis tudom, hogy nem bántasz, hisz neked nem szabad embert ölni!
- Erre a pap is ránevetett, majd békésen befejezték a bortöltést és a va
csorát. így lett szegényebb a bakonyai plébánia 600 forinttal, de lett gaz
dagabb egy történettel.
Egy másik, Patkó Bandi által elkövetett rablás emlékét a mozsgói plé
bánia falán lógó, régi festményen lévő golyónyomok őrzik. Patkó Ban
di kedvenc babája az almáskeresztúri kanász leánya, Prücsök Kata volt. 
Aki nemcsak hű szeretőjének, de bújtatójának, tippadójának is bizo
nyult. Tőle hallotta meg azt is, hogy az állatvásáron jelentős summához 
jutott a mozsgói plébános. A hír hallatán embereivel gyorsan kitervelte a 
rablást. Mivel a plébános szelíd ember hírében állott, nem tartottak sem
mitől, és egy ködös alkonyi órán meg is látogatták. Igen ám, de amikor a 
plébános megtudta, mit akarnak, váratlanul annyira felbőszült, hogy ne
kiment az egyik betyárnak. Vesztére, hiszen két lövés dördült, mely ki
oltotta életét. A pénznek persze lába kélt, a hívek siratták, s csak jóval a 
temetés után fedezték fel a festménybe fúródva a halálos sebet ejtett két 
golyót. A temetésre egyébként Patkó Bandi is elment álruhában (előre je
lezte részvételét, s a csendőrök várták), és lerótta kegyeletét, mert ő is 
tudta, a pap jó ember volt.
A fenti mondák és más betyártörténetek olvasásakor általában olyan fér
fiember képe nyer kibontakozást, ki a gazdagtól elvesz, a szegénynek ád, 
ki nem veti meg a kalandot, a szebbik nemet és a mulatozást. Valószínű
leg a „betyár", mint mondai hős" alakjából arra is következtethetünk, 
hogy a szegények vágyainak, szabadabb, könnyebb életről szőtt álmai
nak egy részét is megtestesítették. A betyárról, a betyárvilágról való ár
nyaltabb kép kialakításához azonban a rendelkezésre álló adatok, a tör
ténelmi háttér komplex vizsgálatára van szükség. Kik is voltak valójában 
a betyárok? - tehetjük fel a kérdést.
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A népmondák, dalok, balladák soraiból, a népművészeti ábrázolások 
motívumaiból, az irodalmi-művészeti feldolgozásokból úgy lehetne leg
markánsabban megfogalmazni, hogy a XIX. századi törvényen kívül élő 
emberek csoportját nevezhetjük betyárnak. Nevezhetnénk egyszerű
en útonállónak, banditának, haramiának is őket, de számunkra a betyár 
szó ennél jóval többet jelent. Nem láthatjuk bennük csak az egzisztenciá
ját vesztett, kegyetlen rablógyilkosokat, hiszen számtalanszor a társa
dalmi igazságszolgáltatás, a fennálló rend elleni lázadás szimbólumai
ként is színre léptek. Sőt köz
tudott, hogy a nagy, nemzet 
számára sorsfordító pillanat
ban a híres alföldi rablóvezér, 
Rózsa Sándor szabadon szer
vezett csapataival részt vett az 
1848-49-es szabadságharcban 
is. Természetesen, ha csak ro
mantikus szabadsághősöknek 
képzelnénk őket, akik pusztán 
napi megélhetésük érdekében 
loptak, szélsőséges esetben gyilkoltak, valószínűleg erős túlzásokba es
nénk. Tevékenységüket vizsgálva általában véve megállapíthatjuk, hogy 
az nem forradalmi jellegű, de életmódjukból adódóan az a fennálló rend 
által hozott törvényekkel szemben áll, szinte dacol annak akaratával. 
Eközben természetszerűleg számtalan konfliktusba keverednek a ható
ságokkal, a megkárosított személyekkel. Gyakran hallani, hogy igazán 
csak a gazdagokat bántották, a szegényeknek esetenként adtak is. Ez va
lószínűleg igaz, de ennek kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy elvenni 
csak a gazdagoktól volt érdemes (a kisebb rablásokat, ha nem kötődött 
hozzá nagyobb bűncselekmény, gyilkosság, fel sem jegyezték), a sze
gényebbek pedig jobbnak látták, ha az együttműködés különböző for
máit választják. Jól tudták, az alkalmi segítséget a betyár viszonozhat
ja, ellenállásuk pedig az életükbe is kerülhet. E mellett az is vitathatatlan 
tény, hogy a falvak, tanyák, az erdők-mezők népe némileg rokonszenve
zett a bujdosó - az őket is elnyomó, sanyargató földesurakkal, intézők
kel szembenálló - szegénylegényekkel. Főként, mert tudták, ők is lehet
nek még hasonszőrűek. Hiszen a korabeli érában, a Rákóczi-szabadság- 
harc leverése után, az új Habsburg-vezetés alatt álló közigazgatás sok 
embert sodort a társadalom szélére. így az elbocsátott végvári katonákat, 
a kényszersorozás elől, a katonai szolgálatból megszökött parasztfiúkat, 
a birtokukat vesztett, zsellérsorba taszított nincsteleneket. A parasztok 
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sokszor embertelen körülményeiről az e korban született jobbágyi pa
naszdalok és az ún. porcióénekek egyaránt jellemző képet festenek:

„Nincs boldogtalanabb 
A parasztembernél 
Mert nyomorúsága 
Nagyobb tengernél. 
Soha nyugta nincsen, 
Éjjel-nappal hiszen 
A talpán költ enni..."

A korabeli törvények szigora csak tovább súlyosbította a helyzetet. Aki 
egyszer perifériára szorult, annak nem volt esélye többé beilleszkedni 
a társadalomba. A korabeli statáriális, gyorsított büntetőeljárások már 
az útonállást, gyújtogatást, fosztogatást is - a vármegyék hatáskörébe 
utalva - azonnali halállal büntették. Ez a XVIII. század fordulójától el
terjedt, majd a XIX. század 20-as éveiben megújított joggyakorlat szin
te automatikusan hívta életre a bűnözés - illetve a törvény szigorának 
ördögi körén nyugvó betyárvilág - kialakulását. A XVIII. század máso
dik felében és a XIX. század '60-as éveinek végéig egy egész betyárvi
lág volt Magyarországon, ezt a betyár szó különböző jelentésváltozatai 
is tükrözik. Ennek nyomán el tudjuk határolni - akár földrajzi hovatar
tozás alapján - az alföldi, főleg ló- és marhatolvajlásból élő lovasbetyár, 
és a hegyvidéki, dombsági, általában kereskedők, utazók fosztogatásá
ból, disznó- és juhnyájak elhajtásából önmagát fenntartó dunántúli be
tyár alakját. Ugyanakkor a népnyelv az egyszerű útonállót csak jellemte- 
len kapcabetyárnak, a hencegő-verekedő legényembert lacibetyárnak, a 
nádasokban bujdosókat réti betyárnak, a lólopásra specializálódottakat 
pedig lókötőnek nevezték. Az igazi betyár nevet csak a legnagyobbak ér
demelték ki. Mint az első borsodi származású lovasbetyárunk, a tanult 
nemesemberből betyárrá avanzsálódott Angyal Bandi, a Bakony zugai
ban fosztogató Sobri Jóska, a híres palóc betyár Vidrócki Marci, vagy a 
méltán betyárkirálynak hívott Rózsa Sándor. Valamint ebbe a sorba tar
tozik a később Patkó Bandi néven elhíresült legendás somogyi betyár
alak is. Talán röviden érdemes számba venni a róla szóló begyűjthető 
információkat, és így annak nyomába eredni, hogyan kerülhetett vala
ki kanászsorból az „igazi betyárok" sorába. Az e témában való búvárko
dás helyi reprezentánsa, Gönczi Ferenc szerint nem is egy, hanem két hí
res Patkó nevű betyárlegényről beszélhetünk, kik Észak- és Dél-Somogy 
vidékeit egymás közt felosztva tartották rettegésben az embereket. A két 
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legény testvér volt, és Bécen (ma Vásárosbéc) születtek. Tóth János (szül. 
1825-ben) ill. Tóth István (szül. 1827-ben lettek anyakönyvezve. Kortár
saik szerint János volt a Patkó Bandi néven elhíresült betyár, ő volt a 
banda feje, melynek eleinte öccse is tagja volt A Patkó nevet mintegy ál
névként vették fel betyárkodásuk kezdetén. Apjuk a falu kanásza, 18 na
pos zsellér volt. (Évente 18 nap robottal tartozott, cserébe erdő- és lege
lőrészt kapott használatra.) Jánost a korabeli szigorú katonai rendtartás
nak megfelelően 12 évre sorozták be, mely időszakban Olaszországban 
katonáskodott. Addig öccse hol kanászkodással, hol alkalmi tolvajlások- 
kal kereste kenyerét. Majd János, katonai szolgálata lejárta után, haza
térve megpróbálkozott ugyan a becsületes munkával - kanász számadó
nak szerződött a horvátszentmiklósi uradalomhoz -, de ez az életfor
ma túl kötöttnek bizonyult számára, ezért onnan továbbállva ennél jóval 
mozgalmasabb tevékenységbe kezdett. Nem csoda, hiszen már az isko
lában is feljegyezték róla, hogy meglopta társait, tizenévesen már tyúkot, 
disznót is rendszeresen lopott, egy ízben megbicskázta egyik iskolatár
sát. Ezek a lopások még legényi társaságban, mintegy virtusból elköve
tett cselekmények voltak, az elhajtott állatokat általában közösen leölték 
és elfogyasztották. Ezen események rendszeres kísérőjelenségei voltak a 
pincefeltörések, a közös italozás, az erőfitogtatás. így múlatták ifjan az 
időt, és ezzel sikerült is felhívni magukra már viszonylag fiatalon a ható
ság érdeklődését. Ezek az esetek inkább csak a későbbi betyárvezér de
viáns hajlamára engednek következtetni, semmint betyáréletének, tettei
nek nevesebb sorába lennének illeszthetők. Érdekes, hogy amikor Patkó 
Bandi (azaz János) viszonylag későn, 32 évesen katonai szolgálata és két- 
háromhavi munkával való próbálkozás után betyársorba lépett, szülőfa
lujában és közvetlen környékén soha nem követett el rablásokat. Ez va
lószínűleg a szülői házhoz, illetve édesanyjához fűződő szeretetéből fa
kadt, melyet az édesanyja temetéséről szóló nóta is bizonyít:

„Patkó, de bátor ember lettél, 
Hogy anyád temetésére elmentél. 
Felöltöztél ablakostót ruhába, 
Ráborultál édesanyád sírjára, 
Ráborultál édesanyád sírjára, 
Ötven-hatvan pandúr szeme láttára."

Édesanyján kívül több fehérnéphez is gyengéd szálak fűzték. Nem csak 
a mozsgói rablásnál segédkező Prücsök Katához, hiszen több helyen 
találkozhatunk Patkóval kapcsolatban Bözsi-Örzse, Vég Náni nevével,
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az egyik nóta pedig Panni Rozit is megnevezi. Patkó kedvenc búvóhe
lyéül az endrőci erdőt említik, melyet a rablások kitervelésének, hely
színének is tartanak. De gyakran látogatta Iharosberény, Pátró, Liszó, 
Pogányszentpéter környékét is, mely helységekben és azok határában 
valóságos bújtató-segítő hálózatot épített ki szövetségesei, lekötelezett
jei segítségével. Akciói alkalmával az is gyakran megesett, hogy más 
vármegyékben átrándulva követte el rablásait, illetve az egyik várme
gye pandúrjai elől a másikban keresett menedéket. Szűkebb bandája 3-4 
személyből állott, nagyobb vállalkozásaikat alkalmi segítőkkel kiegészül
ve követték el. Rablásaikat megtervezték, előkészítették, azokra általában 
alkonyattájt vagy éjszaka indultak. Ha a rablások során valaki ellenállt, 
rendszerint meggyilkolták, ha nem árulta el a pénz, az értéktárgyak he
lyét, kegyetlenül megkínozták. Egyik kedvenc kínzási módszerük a gyo
morfelület izzó parázzsal való megégetése volt. Konfliktushelyzetben sem 
haboztak sokat, több zsandár köszönhette a velük való találkozásnak jobb 
létre szenderülését. így volt ez a híres görösgáli Zöldág csárdában, 1861- 
ben történt esetnél is, amikor Zsoldos János szigetvári pandúr őrmester, 
ki roppant erős ember hírében állott, a békésen borozgató Patkóékat iga
zoltatni akarta. A betyárok felszólították, keressen magának más elfoglalt
ságot, mert ők most mulatni jöttek, 
márpedig aki ebben őket megzavar
ja, igencsak megbánja. Erre Zsoldos 
immáron fegyverrel próbálta jobb 
belátásra bírni az italozó betyárokat, 
bár ezzel csak a sorsot hívta ki ma
ga ellen. Hisz ott rögtön lefegyve
rezték, és különös kegyetlenséggel 
meggyilkolták. E szomorú esetről 
emlékezik az alábbi vers is:

„A zsoldos is sokat harcolt életében, 
Míg nem került Patkó Jancsi kezébe: 
De amikor a Zöldág csárdához értek, 
Akkor került Patkó Jancsi kezébe."

Hasonlóképpen végződött a pörleföldi - Patkóék elfogására elrendelt - 
csendőri akció is, ahol már majdnem sikerült sarokba szorítani a betyá
rokat, ám azok nemcsak, hogy újfent meglógtak, de a tusában két csend
őr is életét vesztette. Az ilyen és hasonló esetek következtében Patkó Jan- 
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csi üldözésére egy külön katonai zászlóaljat küldtek, sőt miatta kellett 
elrendelni több csendőrállomás soron kívüli felállítását is. 1861-ben már 
1000 forintot tűztek ki a fejére. Mindeközben a bandából kivált testvér- 
öccse, Patkó Pista sem tétlenkedett, hiszen saját bandát szervezve, jobbá
ra Észak-Somogyban folytatta cseppet sem áldásos tevékenységét. Bátyja 
hű nyomdokain haladva hamar hírhedtté vált rablásairól, s vált a csendőr
járatok kedvenc céltáblájává. Kedvenc tartózkodási helye a Kiskoppány- 
patak vidéke volt, az által elterelt kondákat, nyájakat a szomszédos Tol
nában próbálta rendszerint eladni. Jó pár évig nemcsak sikeresen „mű
ködött" embereivel, de a csendőrökkel való összecsapásokból is győz
tesen került ki. A nép már kezdte szentül hinni, hogy Patkó Pistát nem 
lehet elfogni, és a golyóbis sem fogja. A korabeli nóta szerint:

„Patkó Pista sétál a sík mezőben, 
Dupla pisztoly a derekán gyűszűben, 
Gyűszű szíj ja a derekát szorítja, 
Meg nem fogja negyven jáger katona."

Persze ezt a macska-egér játékot sem Észak-, sem 
Dél-Somogyban nem tudták űzni a végtelensé
gig a Patkó fivérek. A rendkívül vakmerő Patkó 
Pista és legényei 1862-ben a Nyim község mellet
ti sűrűben keveredtek tűzharcba az őket bekerítő 
csendőrökkel, s ezúttal a rövidebbet húzták. Pis
ta a tűzharcban súlyos sebet kapott, de nem halt 
meg rögtön. A félig holt Patkót a pandúrok egy 
nagybábonyi gazda házába vitték, ott rendeztek 
be neki börtönszobát, s még a halálos ágyán is fél
ve, gondosan őrizték. A helyiek elbeszélése sze
rint a ház gazdája rendesen gondozta a haldokló 
betyárt, mire az elárulta neki az egyik rablásban 
szerzett tekintélyes summa rejtekhelyét. A sors 
fintoraként azonban Patkó Pista halála után a pénz nem a halálos ágyá
nál segítséget nyújtó paraszt, hanem a beszélgetést kihallgató helyi kis
bíró zsebébe vándorolt, kinek még az utódai is gazdag ember hírében ál
lottak. A sikeres csendőri akció jutalmaként Magyarország helytartója a 
résztvevő pandúroknak fejenként 100 forint jutalmat adományozott. Pat
kó Pistát a helyi hatóságok jeltelenül akarták elföldelni, csak elmenekült 
hű embereinek fenyegetései nyomán lett mégis megadva a nagybábonyi 
temetőben az elesett betyárvezérnek a végső tisztesség. Nem sokkal ké
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sőbb a Kanizsa melletti Galambokpusztán Patkó János sorsa is megpe
csételődött. Az őt üldöző jágerkatonákkal való ütközet során a túlerő le
győzte, súlyos sebet kapott. Az ütközetből még sikerült kimenteni a be
tyároknak sebesült vezérüket, ám a seb elüszkösödött, ezért a somogyi 
betyárvezér szenvedése idejének rövidre zárásaképpen hű emberével fő
be lövette magát. A Patkó fivérek elestét sokáig nem akarta elhinni a nép, 
sőt az a hír járta, hogy Pista bukott el az összecsapásban, a Patkó Bandi 
(János) fenékpusztai fejfája alatt nincs semmi, hiszen valójában Olaszor
szágba, valamikori katonáskodásának helyszínére szökött az összerabolt 
pénz egy részével, s ott boltot nyitott, vissza soha nem jött többé. Az igaz
ság talán homályban marad, nem tudhatjuk. De azt igen, hogy a Patkó fi
vérek egy érdekes éra érdekes gyermekei, a korabeli betyárvilág megha
tározó alakjai voltak. A nép rettegte és egyben csodálta is őket. Önérzetes, 
büszke ember hírében állottak. Patkó Jancsi rablásait vagy előre bejelen
tette, vagy meghagyta, hogy ő követte el. Ezzel párhuzamosan, ha valaki 
visszaélt nevével, arra halál várt. Gyilkosságot nem követtek el tervszerű
en, csak ha sarokba szorították őket. Ha tehették, kerülték a csendőrökkel 
való összeütközést, de ha nem volt kiút, bátran szembeszálltak velük. A 
nép több ízben emlékezik jószívűségükről, emberségességeikről is. A sze
génysorban lévő gyermekekről való gondoskodásuk, a cselédekkel, pász
torokkal történt méltánytalanságok megtorlása miatt több szegény sor
ban élő nagyra becsülte őket. Vajon hogyan tudtak a hasonszőrűekkel, az 
őket segítőkkel segítőkészek, esetenként szívből fakadóan bőkezűek, míg 
másokkal olyan kegyetlenek lenni?
A megoldást talán a népi emlékezet - az ellentmondás titokzatos homá
lyát is bölcsességgel megőrző - sajátos formái jelenthetik. így adva meg 
nekünk az esélyt arra, hogy egy tükrösön lévő karcolatot tanulmányoz
va, egy vers vagy ballada olvasásakor, vagy egyszerűen a szép tájú zse
lici lankák közt barangolva egy szerencsepatkót találva elmerengjünk. 
Somogyország betyárkirályáról: Patkó Bandiról.

„Puszta csárda, két oldalán ajtó, 
Oda rugtat pejparipán Patkó. 
Szép csárdásné, így adja fel a szót, 
Látott-e már egy lovon hét patkót? 
Ha nem látott, jöjjön ide, láthat: 
Négyet visel ez a nemes állat, 
Az ötödik magam vagyok, nem de? 
Kettő meg a csizmámra van verve."
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DOLOMITOK, 2004

Szőke Emília
„Tamás bátyó jobb keze, 
pályázatot is írat vele."

M
ost már negyedik éve, hogy minden augusztus 20-a környé
kén kiutazunk Észak-Olaszországba a Dolomitokba egy kicsit 
hegyet mászni, via ferrátázni. így történt ez idén nyáron is.

A „via férráta" hegyekben, sziklákon vezető kiépített utakat jelent, 
melyek legtöbbször a meredek hegyoldalak kitett párkányain, szinte 
függőleges sziklafalain és éles gerincein haladnak. Alattunk sokszor 
szédítő mélység tátong, fölöttünk a függőleges sziklafal tornyosul. Az 
előrejutást mesterséges fogásokkal, létrákkal, hidakkal segítik, bizton
ságunkat az utak mentén végighúzódó drótkötelek garantálják. Olyan 
magashegyi túra ez, melynek során alaposan megmozgatjuk izmainkat, 
és próbára tesszük ügyességünket.
A Dolomitok hegyeinek különleges szépsége, óriási mérete és izgalmas 
története a via ferráták kiépítése előtt nem volt ismert Európában. A biz
tosított utak megjelenésével azonban a vállalkozó szellemű turisták olyan 
magaslatokba juthattak, amely addig a sziklamászók kiváltsága volt. 
A Dolomitok a hegyek szerelmeseinek paradicsomává vált. A hegyek 
magassága ugyan nem túl jelentős (a legmagasabb csúcs a Marmolada, 
3342 m), ám a meredek hegyoldalak, az óriási függőleges sziklafalak és a 
szeszélyes időjárás miatt magashegyi körülményekre kell felkészülnünk. 
Minden évben egy hegycsoportot „támadunk" meg, és bejárjuk vala
mennyi via ferrátáját. Ez alkalommal 4 teljes napot szántunk a Brenta- 
csoport meghódítására, melybe beterveztünk egy ráhangoló, bemelegítő 
túrát, egy esős napot, a 3 szakaszból álló Bocchette, valamint a Brentari és 
Castiglioni ferrátát.
Augusztus 19-én délután - némi pesti kavargás után - rátaláltunk a Víz
műtől kölcsönzött mikrobuszra, és a többi barlangász kispajtással (akik 
most átalakultak hegymászóvá), összesen heten elindultunk. Mindany- 
nyian tele voltunk erővel, ambícióval, lelkesedéssel. A csapat nagy része 
még nem járt a Dolomitokban, de bíztunk benne, hogy ők is hamarosan 
a via ferráták szerelmeseivé válnak. Az ausztriai autópályákat elhagy
va pénteken reggel 9-re megérkeztünk az olaszországi Madonna di 
Campiglióba. Kiadós reggeli után összecsomagoltunk, és elindultunk a 
bemelegítő túrára a Brentei menedékházhoz (2182 m). Sajnos az idő nem 
kedvezett nekünk, a gyönyörű hegyeket csak a képzeletünkben láttuk.
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Mindent felhő borított. Pár óra gyaloglás után elértük az 1850 m-en talál
ható Casinei menedékházat, ahol utolért bennünket egy felhőszakadás. 
Itt eldöntöttük, hogy visszafordulunk, amint csendesedik az eső. így is 
történt, és késő délutánra leértünk az autóhoz. Megkerestük ideális szál
láshelyünket egy fenyőkkel körülvett kis tisztáson. 4-en sátorban alud
tak, 3-an pedig a mikrobuszban. Vacsorakor megterveztük a következő 
napot, mely szerint még reggel korán elindulunk fel a hegyre egy kétna
pos túrára, bejárjuk a Bocchette útvonal mindhárom szakaszát, és fenn 
alszunk valahol bivakban a hegyen. De hát ember tervez, Isten végez... 
így nem ez történt. Még péntek este elkezdett esni az eső, csendesen, 
kitartóan. Megérkezett a hidegfront... ® Azért picit reménykedtünk, 
hátha éjszaka eláll... De nem... Hajnalban csörög az óra... és továbbra is 
halljuk az eső kitartó kopogását. Mindannyian tudtuk, hogy ilyen időben 
nincs értelme a hegyre menni, hiszen ott még havazhat is. így legalább 
kialudtuk magunkat. Délelőtt ment az sms-ezés az itthoniakkal, hogy 
milyen időjárásra számíthatunk. A meteorológusok szerint változó idő
járás várható. (Akkor milyen az esős, rossz idő?!?) De nem keseredtünk el, 
örültünk, hogy a mikrobuszba mindannyian beférünk egy unaloműző 
kártyapartira. Kora délután, a kártyázást is megunva, valaki megszólal: 
„Nem esik az eső!". És tényleg! Gyors csomagolás, aztán irány a hegy! A 
térképen kinéztünk egy kisebb via ferrátát (Sentiero Vidi), ami kb. 2500 
m-ről indult, és az olaszok a 390 számmal jelölték. 13 óra körül indul
tunk, és másfél óráig tartó nagyobb szintemelkedés után elértük a Grosté 
felvonó középső állomását 2100 m-en. Rövid tanácskozás után eldöntöt
tük, hogy lerövidítjük az utat, és kabinos felvonóval felmegyünk a 2446 
m-en fekvő Grosté hágóba. így is történt, rövid séta után elértük a via 
ferráta kezdetét, ahol felvehettük a két rövidkantárral, karabinerrel és 
kötélfékkel felszerelt beülőnket.
Ekkor már gyönyörűen sütött a nap, kevés felhő volt az égen, és örültünk 
a szikláknak, hegyeknek. Az út technikailag nem volt nehéz, a szikla
tömb oldalában vezetett végig északkeleti irányban, gyönyörű panorá
mában. Kicsit örültünk is, hogy erre a túrára módosult a tervünk, hiszen 
így a magashegyi túrázásban kevésbé jártasak a könnyebb túra során ráé- 
rezhetnek a via ferráta ízére. A túra során rájöttünk, hogy a csapat las
sabban mozog, mint ahogyan terveztük. Picit aggódtam, hogyan tesszük 
meg a következő napra kitűzött távot, hiszen akkor már a nagy hátizsá
kot is cipelnünk kell magunkkal. De ez legyen a következő nap gondja! 
Estére kellemesen elfáradva leértünk az autóhoz, és mindannyian siker
élménnyel aludtunk el.
Vasárnap reggel 5.30-kor keltünk, hogy reggeli után az első felvonó-
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val 1600 m-ről fél óra lefor
gása alatt felmehessünk a 
Grosté hágóba (2446 m). A 
Bocchette útvonal szintkü
lönbsége nem jelentős, mert 
a hegyeken nagyjából szint
ben kelünk át (végig 2500 és 
3000 m között haladunk). A 
bocchette szó kis hágókat je
lent. Találóbb nevet nem is le
hetett volna adni ennek az is
mert útvonalnak. A Brenta ég 
felé meredő hosszú, karcsú 
csúcsaival és monumentális 

függőleges sziklafalaival a világ minden tájáról idecsabitja a hegyek ked
velőit. Az utakat a két világháború között kezdték el kiépíteni, s modell
ként szolgáltak a későbbi munkálatokhoz is. A Grosté hágótól déli irány
ban, a karrmezőkön haladtunk fölfelé a 305-ös turistaúton, néhol havas, 
jeges részeken átkelve. A kiépített út már technikásabb, mint a tegnapi, 
de nem vészes. A meredek részeken végig létrák segítik a haladást, és 
mindenhol találunk drótkötelet, ah 
Alfredo Benini út a Bocchette útvo
nal legkönnyebb szakasza, 3,5 óra 
alatt sikerült is végigmennünk raj
ta. Az útvonal megkerülte a Cima 
Grostét (2898 m), felvitt a Cima 
Falkner (2988 m) közeiéhez, majd a 
nagy mélység fölött drótkötél men
tén lépcsőzetesen lefelé haladtunk. 
A Bocca Val Perse után kis csúsz
kálással tarkítva nyugati irányban 
leereszkedtünk a hó borította völ
gyön, majd megkerültük a Cima 
Brentát, ebédeltünk egyet, gyö
nyörködve a szemközti gerincben, 
ami az utunk folytatása lesz. Tele 
hassal egy igen látványos szakasz
nak indultunk neki, amikor is kitett 
párkányokon és létrákon másztunk 
le egy meredek falon a Tuckett há

csak szükség lehet rá. Az első, az

Az Alfredo Benini út középső szakaszán
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góig (2648 m), ami az első szakasz végét jelentette. Jókedvre derített, 
amikor láttuk a hágó alatt a Tuckett menedékház felé tartók technikáját: 
volt, aki két lábon csúszva, és volt, aki fenéken csúszva próbált lejutni a 
havas lejtőn...©
13.30-kor indultunk a második szakaszra, a Felső-Bocchette útra. Ez a 
Bocchette útvonal leghosz- 
szabb és legkomolyabb sza
kasza, ahol a haladást sok 
lépcsőzetes mászás nehezí
tette, melyek közül néhány 
keskeny gerincen, nagy ma
gasságban vezet. A Tuckett- 
hágótól délre lépcsőzetes sza
kaszok és rövid létrák vált
ják egymást, amíg hosszú 
és fárasztó utunk el nem ér
te a Garbari, majd a Dorotea- 
Foresti párkányt, amelyek a 
Brenta keleti oldalán húzód
nak végig. Útközben az egyik kuloárban hosszabb, aláhajló mozgó létrá
val birkóztunk meg, melynek néhány alsó fokát odadrótozott vasrudak- 
kal pótolták. A gerinc mentén haladunk, ami 1-3 m széles, nagy mély
ségekkel a két oldalán. A 2 tériszonyos társunk nem érezte jól magát 
ebben a helyzetben... Kisebb lemászások után az Amici nevű, 30 m ma
gas, függőleges létrán értük el a Spallone dei Massodi lapos csúcsát. A 
hideg szélben jólesett a Tesco gazdaságos ananászkonzerv meg a cso
ki... Már késő délutánra járt az idő, a nap gyönyörűen megvilágította 
a környező hegycsúcsokat. Kis pihenő után lépcsőzetes szakaszokon és 
létrákon ereszkedtünk hosszan lefelé a Massodi alatti hágóba. Itt azt hit
tük, hogy megérkeztünk abba a hágóba, ahonnan félórás sétával - a le
írás szerint - el lehet érni az Alimonta menedékházhoz. A hágóban piros 
jelzésű nyilat láttunk, hogy menedékház lefelé. Megörültünk neki, hi
szen már a nap lenyugvóban volt. így elindultunk lefelé, nem mentünk 
tovább fölfelé a következő létrasoron. Innen kezdődött az eddigi túránk 
lelkileg legmegterhelőbb szakasza. Kitett helyen, a sziklafal oldalában 
12-15 db 20-30 m hosszú, néhol a nagy mélység fölött aláhajló létra veze
tett lefelé. Valamilyen oknál fogva senkinek sem volt kedve fotózni ezen 
a szakaszon. Leérkezve a havas fimgyűjtőre, bevártuk a csapat legvé
gét, közben pedig tanácskoztunk. Rájöttünk, hogy valószínűleg nem jó 
helyen jöttünk le a hegyről... Azt tudni kell, hogy Olaszországban min
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den turistajelzést piros sávval jelölnek, így nem olyan könnyű időben 
felismerni azt, hogy eltévedtünk. Mivel útközben nem találtunk sehol 
olyan bivakhelyet, ahol mindannyian elfértünk volna, és már esteledett, 
ezért úgy döntöttünk, hogy megkeressük az Alimonta menedékházat, 
ott alszunk, majd onnan folytatjuk utunkat. Azt már tudtuk, hogy nem 
azt a menedékházat keressük, ahová a jelzett út visz, ezért le kellett tér
nünk az ösvényről. Igen ám, csak most mindenki pánikszerűen elkezd
te keresni a menedékházat, szétszéledve a csapattól. Jani a sarkára állt, 
pillanatok alatt összeszedte a csapatot, libasorba állította, és így indul
tunk keresgélni. Negyedórán belül megtaláltuk az Alimonta menedék
házat, ami 2580 m magasan fekszik. Próbáltunk alkudozni a szállásdíj
jal kapcsolatban, vállalva, hogy mi elalszunk a földön is, fönnragadtunk 
a hegyen, ezért kényszerültünk a menedékházra, na meg diákok is va
gyunk... Nem hatotta meg őket a dolog, kaptunk egy szobát közösen 4 
némettel, ahol a földön matracokon alhattunk, fejenként 10 euróért. Gon
doltuk, ennyi belefér, különben sem volt sok választási lehetőségünk. Es
te már jobb kedvünk volt, már poénkodtunk is a kisebb eltévedéssel... 
A hangulat a tetőfokára hágott, amikor kiderült, hogy egyik társunk bo
rotváját is felcipelte a hegyre... © De legalább használta volna! 22.30 kö
rül mindenki fáradtan beájult a hálózsákjába, és kezdetét vette az egész
séges durmolás...
Hétfő hajnalban 6-kor gyö
nyörű napsütésre ébred
tünk. Meleg reggeli után 
indultunk a Bocchette út 
harmadik szakaszára. Ez az 
útvonal legszebb szakasza, 
nincsenek nehéz részek, 
de a keskeny párkányok 
alatt helyenként szédítő a 
mélység. Az Alimonta me
nedékháztól fél óra alatt 
felértünk az Armü hágó
ba (2749 m). Itt beöltöz
tünk, és létrák segítségé
vel másztuk meg a Torre 
di Brenta felszökését. Túránk következő szakasza az innen balra induló 
szabályos sziklapárkány, a Figari út. Ennél gyönyörűbbet nem sokszor 
tapasztaltunk az életben! Mintha késsel elvágták volna a hegyet, annyira 
függőleges és egyenes volt a fal! És ennek az oldalában fél méter széles
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párkányon haladtunk, alattunk a nagy mélységgel és gyönyörű felhők
kel. Isteni érzés volt! A déli hegyoldalra kiérve helyenként keskeny pár
kányon haladtunk végig a Sfulnini, majd a Campanile Alto csúcsai alatt, 
ezután a Campanile Basso oldalában leereszkedtünk a hágóba.

A Campanile Basso és a Cima Brenta 
Alta között árnyékos kuloár húzó
dott, ezen az oldalon haladva párká
nyokon (volt, ahol az egyik társunk 
négykézláb) és létrákon jutottunk át. 
Majd egy kényelmesebb párkányon 
a Brenta Alta völgye fölött a Bocca 
di Brentáig (2552 m) jutottunk. Itt kis 
csokievés után a havas Brenta-völ- 
gyön indultunk lefelé, majd a 318-as 
sz. jelzést követve 1 óra alatt leértünk 
a Maria e Alberto dei Brentei (2182 
m) menedékházhoz.
Itt ebédeltünk és folytattuk utunkat 
lefelé a 318-as sz. úton, ami nagyon 
szép, de hosszú út. A Casinei mene
dékházig az utat 1 óra alatt megtet
tük (innen fordultunk vissza legel
ső nap az eső miatt). Innen a 317-es 
úton lesétáltunk a Vallesinella mene

dékházhoz. Ezen a szakaszon már tömeg volt... A menedékházhoz (1513 
m) egyautónyi széles betonút vezet fel 
Madonna di Campiglióból, így gondol
tuk, hogy amíg a többiek a menedék
háznál pihennek, Janival lemegyünk a 
városba a kisbuszért. Megpróbáltunk 
stoppolni, 5 perc séta után szerencsénk 
is volt, felvettek és bevittek minket a vá
ros közeli részébe. 
Innen fél óra gyaloglás után elértük a 
kisbuszt, és nemsokára már ott is vol
tunk a többiekért. Érdekes volt a 4 km- 
es betonúton elmenni a mikrobusszal, 
amikor a hegyről nagy forgalom jött 
szembe, és nehéz volt a meredek része
ken félre állni.
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Este 19 órakor pedig elindultunk hazafelé. Azért még beiktattunk egy 
vacsorát Dimaróban egy pizzázóban, meg kellett kóstolni az olasz pizzát 
és cappuccinót...©
Éjszaka a fiúk felváltva vezettek, és reggel 8-kor már Sopronban regge
liztünk, a Tűztorony megtekintése után.
Összességében nagyon jól éreztük magunkat, szép helyeken jártunk, és 
feltöltődtünk a hegyektől. Reméljük, ez az erő kitart jövő nyárig, amikor 
ismét ellátogatunk a Dolomitok gyönyörű hegyei közé!
A résztvevők: Balog Balázs (Szarni), Bauer Márton (Süni), Glódi Ilona, 
Ország János, Péterffy István, Rostás Attila, Szőke Emília.
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NYÁRI BARLANGKUTATÓ TÁBOR, 2004 
MECSEK, SZUADÓ-VÖLGY

Rostás Attila

Az idei évben is megrendezésre 
került a nyári kutatótábor. A szoká
sostól kissé eltérő időpontban, 
2004. 06. 18.-07. 04-ig. A táborban 
sok gyerek, barlangászpalánta 
©, és felnőtt megfordult. A tábor 
egyik alaptevékenysége a kuta
tás volt. Főként a Trió, Rumba és 
a Szuadó-barlangokkal foglalkoz
tunk. Ezek mellett persze a tapasz
taltabb barlangászoktól lehetett el
sajátítani a kötéltechnikázás, cso
mózás és a nótázás fortélyait, és nem utolsósorban azért túráztunk is. Az 
alábbiakban, néhány mondatban összefoglalom a napi eseményeket, mely
ben Tóth Móni szemelvényei a tábori naplóból volt segítségemre.
2004. 06.18., péntek: A munkánk befejeztével, 16 órakor indultunk az UAZ-
zal Emíliáéktól. Kimentünk Orfűre, 
majd Abaligetre, és összeszedtük a 
szükséges felszereléseket a tábor
hoz. A délután folyamán megér
keztek a Király gyerekek (Attila és 
András), akiket a szüleik hoztak ki. 
Ők elmentek a táborhelyre fát gyűj
teni. Amikorra a kipakolást befejez
tük, addigra már lobogott a tábor
tűz, és jólesett a hűs nyári estén kö
rülülni. Az est folyamán befutottak 
Tamásék és Szamiék is, így estére 
12-en voltunk a táborban.
2004. 06. 19., szombat: A reggeli után Jani vezetésével egy kis csapat 
elkezdte kiépíteni a tábort (zuhany, konyha stb.). Mivel elég csapadékos 
időnk volt, a kutatási tevékenységek megkezdése előtt tájékozódtunk a 
barlangok aktuális állapotáról (felderítő túra ©). Szarni vezetésével egy 
csapat lenézett a Szuadóba, Tamás pedig pár emberrel a Triót nézte meg. 
Néhány lelkes barlangásszal megtekintettem a Rumba-barlangot, amit
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az év elején zártunk le. Tücsök irányítása mellett a kötélpálya is kiépí
tésre került, mellyel megkezdődhettek a kötéltechnikai gyakorlatok. A 
napot az esti vacsora koronázta be, melyet Móni és Kriszta készített.

2004. 06. 20., vasárnap: Délelőtt Tamás vitt egy Trió végpont műszakot a 
Király testvérekkel és Sünivel együtt. A két Gergőnk (az egyik igazából 
Gergely ©) elment a Szuadó nagy omlást megnézni, mert egy túra alkal
mával egy ígéretes részt találtak. A többiek a táborban szorgoskodtak, 
illetve köteleztek. Estére sajnos egy pár embernek el kellett mennie, mert 
hétfőn dolgozniuk kell, és én is köztük voltam. Fájó szívvel hagytuk el a 
tábort, de már vártuk a következő hétvégét, amikor ismét a barlangász 
kispajtások között lehetünk ©. A táborvezetést Tamás vette át.

2004. 06. 21., hétfő - 06. 25., péntek: A hétköznapok kisebb létszámú cso
porttal teltek, de azért általában jó volt a hangulat. Hétfőn a tábor idejére 
elegendő famennyiséget gyűj
töttek a táborlakók. Érkeztek új 
emberek is, és közösen szervez
tek kirándulásokat a felszí
nen és a felszín alatt. Másnap 
Vass Béla bácsi vezetésével 
egy csapat a Rumbában szor
goskodott, melynek eredmé
nyeként a barlangba bekerült 
sarat kidepóztuk a kútgyűrűk 
köré. A fiatalok strandoltak és 
köteleztek. Novotnik Gergőék 
tovább kutatták a Szuadó 
omlását. A táborvezetést Tóth 
Móni vette át Tamástól. Szer
dán munka után kinéztünk 
a táborba Számival, és pont jókor érkeztünk, vacsorára. A vacsi töltött 
káposzta volt, melynek sok ember örült ©). A hét többi napján is folyt 
a Szuadó és a Trió feltárása, és a Rumbából a depózás. Topi szervezett 
egy kiruccanást © a Jakab-hegyre, melynek nagy sikere volt. Tücsökék 
a környező kisebb zsombolyokba tettek látogatást. A hétközi nagy eső
zések miatt az UAZ felhozatala a völgyből nehéz feladat volt, melyet a 
táborlakók sikeresen oldottak meg.
2004. 06. 26., szombat: Újra visszatértek, akik elmentek a táborból a múlt 
hétvégén (Jani, Emília, Szarni, ja meg én is köztük voltam). A Triót bon-
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tottuk, depóztunk a délelőtt folyamán, Janiék beszerző körútra men
tek. Raisz Peti vezetésével túráztak a többiek a Trióba. Délelőtt ismét új 
emberek érkeztek: dr. Andi és paksi ismerősök. Kötéltechnika- és csomó
zásoktatás folyt a délutáni órákban Barna vezetésével. Vacsi előtt egy kis 
mentési gyakorlat (kísérlet) volt, melyet Tóth Móni írásából idézek „Esti 
műsor: Káprázatos mentés kötélről. Böllér próbálta Janit menteni, de 
hosszas kínlódás után Jani mentette le Böllért. Röhögtünk egy keveset." 

2004. 06. 27., vasárnap: Reggel egy Rumba műszak indult Jani vezetésé
vel. Raisz Petiék eü-dobozokat akartak felfúrni a Trióba és a Szuadóba, 
de csak a Szuadóba sikerült. Szamiék megnézték, hogy a Jószerencsét- 
aknabarlang eddig újból feltárt része mennyire omlott vissza. A délután 
folyamán sajnos többeknek el kellett menniük (köztük voltam én is ®) 
Tóth Mónit idézve „Vacsora után maradt a kemény mag"©. Este a tábor
tűz mellett egy kisebb amatőr színi társulat alakult, de sajnos az előadás 
premierje elmaradt ©.

2004. 06. 28. (hétfő) - 07. 02. (pén
tek): A második héten az időjárás 
nem kedvezett nekünk és a lét
szám sem volt magas. Tóth Mónit 
idézve: „Hétfő. Nem volt ébresz
tő. Mivel mind a nyolcán fenn 
aludtunk, az ébredés sorrend
jében szivárogtunk le reggelizni. 
Délelőtt kötéltechnikáztunk, és 
még soha nem látott rendet rak
tunk a táborban. Ezután a fiatalok 
mind a heten bementek a faluba 
vásárolni. Hat órakor közösen 

vacsiztunk bundás kenyeret. Az egyre sűrűsödő dörgések jelezték a 
közeledő esőt. Letakartuk a sátrakat és a farakást. Minden kint lévő cuc
cot behordtunk, felmentünk a hálóba © játszani. Várjuk az eső végét. Az 
amúgy is lapos hangulatot még az eső is tetézi. Hiányoztok, Barlang
ász Kispajtások!! Kedd: tízen vagyunk. Visszajött Miklós, és tegnap este 
Ambrus Gergő. Egész délelőtt pihentünk, mivel esett az eső." Délután 
a Szuadóban folyt a kutatás, a táborban kötéltechnikáztak a többiek és 
Süniék elmentek beszerző körútra. A hét második felében depózás folyt 
a Trióban, kötéltechnikáztak, túráztak, és a túraút egy részét is rendbe 
tették. A hét folyamán egy kedves barlangásztárs látogatott ki a tábo-
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runkba Tegzes Zoli személyében (Pro Natura Karszt- és Barlangkutató 
Egyesület), a táborlakók nagy örömére ©. Csütörtökön egy csapat gye
rek érkezett (szegediek), egy kicsit kötelezni. Pénteken megérkezett Gila 
Csabi, és el is ment Ambrus Gergővel és Raisz Petivel a Rumbába kutatni. 
Pénteken este a „dolgozó emberek" visszatértek, és jött velünk egy kedves 
barlangászlány (Glódi Ilona) a Pizolit Barlangász Sport Egyesületből.

2004. 07. 03., szombat: Reggel elmentünk a Rumbába depózni és bontani. 
Ebéd után pihiztünk és köteleztünk, gyakoroltuk a társmentést, ami most 
nekem is sikerült. © A mentést többen is megcsinálták, nagyon élvez
tük. A kis pihentető kötelezés után elkezdtünk tábort bontani, mert tud
tuk, hogy az UAZ nem tud lejönni a völgybe, és mindent fel kell cipelni 
Körtvélyesre, ami nem kis munka. A vacsi mellett jókat énekeltünk Gádo
ros Miklós bátyánk vezetésével, ami nagyon jó hangulatot teremtett. A 
hangunk egy kicsit hamiskás volt, de az állatokat nem zavarta. Vasárnapi 
napunk elment teljes egészében a táborbontással, rendrakással.
Összességében jó hangulatú volt a tábor, kutatás szempontjából nem a 
legeredményesebb, de azért haladtunk egy kicsit a nagy barlang felé. © 
A barlangászával összefüggő gyakorlati és elméleti tudásunkat gyarapí
tottuk, és sok szép élményben volt részünk.
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SZÁRSOMLYÓ

Dudás György

Szársomlyó és környéke az Ö „birodalma", 
szívesen teszi közkinccsé tudását, tapasztalatát.

Történelmi áttekintés

A
 Baranyai-dombság nyúlványai déli irányban véget érnek, de 
a táj még egyszer föltorlódik, ez a Villányi-hegység vonulata. 
Hossza mintegy 20 km, szélessége 3 km, tájolása nyugat-kele
ti irányú. Legdélibb és legmagasabb különálló tömbje a Nagyharsányi- 
hegy, vagy a Szársomlyó (442 m).

Neve a „Szár" régi magyar szóból ered, mely kopaszt jelentett. I. Béla és 
I. Endre királyunk atyja Szár László (Kopasz László) volt. 1287-es okle
velek „Castrum Zaarsomolyónak vagy Scarsomolownak" írják. A közép
kori írásokban: Saarszunlu, Zaarsomolon, Zar Sumlou formákban for
dult elő a vár neve, s mindig vele együtt a hegy neve is. Ez azt jelen
ti, hogy a hegy már akkor is „szár" azaz: tar, kopasz, kopár volt, s rajta 
„Somlyó", vagyis somtermő terület volt.
Régészeti leletek tanúsága szerint a Szársomlyó déli lába 3000 éve lakott 
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terület. Időszámításunk előtti XI-VIII. századi, korai vaskori urnasíros 
kultúra nyomait tárták fel Nagyharsány község szélén. Ez a népcsoport a 
halászat és a legeltetés lehetőségét találta meg itt. A Római Birodalom te
lepesei a hegy déli előterében várost emeltek. Nyolcszáz méter hosszan 
elnyúló település állt itt az egykori országút mentén - a mai betonúttal 
párhuzamosan - a II-IV. században. A város égetett tégláit ma is megtalál
juk a szőlők, kertek talajában és a templom alapjaiba, falaiba építve. A ró
maiak telepítették az első szőlőket az olyannyira kellemes klímát nyújtó 
hegy lábához. A település gazdagságáról az országút mentén feltárt villa 
és fürdőépület romjai adnak képet. Az 1963-ban előkerült kupolás fürdő 
burkolata az Alpokból származó fehér márvány volt. Medencéjét alulról 
fűtötték (hypocaustum), csarnokát freskók díszítették.
A másik feltárt épület templommá átalakított háromkaréjos lakóház 
volt. Ennek padlóját finoman kidolgozott mozaikok díszítették. A 
mozaikokat a gépi mélyszántás 1974-ben teljesen tönkretette, annak 
ellenére, hogy az Országos Műemléki Felügyelőség a területet korábban 
védetté nyilvánította és jól észrevehetően megjelölte. A római kori város 
egykori lakóit, sőt nevét sem ismerjük, segítene, ha napvilágra kerülne

Római kori villa maradványai a Szársomlyó tetejéről
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A település virágzásának a népvándorlás vetett véget az V. század elején. 
Ekkor gót, hun és alán pusztítás áldozata lett. A villa maradványai közt 
fellelhetők a VII. századi, már romos épületekben megtelepedett avarok 
nyomai. 126 nomád, avar sírt tártak fel ebből az időből. Ugyanitt teleped
tek le a honfoglalás után a magyarok is.
Nagyharsányban 1223-ban már bizonyosan templom állott, így joggal fel
tételezhető, hogy az - Szent István király rendelete szerint - a „minden ti
zedik falu templomának" egyike volt. Ha körbejárjuk az épületet, kívül
ről is megláthatjuk, hány évszázad történelmének nyomát őrzik a falak. 
Az eklektikus - neogótikus - külső alatt az eredeti román kori falak meg
maradtak a párkány magasságáig, tehát eredeti méreteikben. A helyreál
lítás alatt váltak láthatóvá a félköríves résablakok a déli oldalon.
A keletelő (kelet-nyugati irányban tájolt tengelyű) hajóhoz a XV. század
ban (1470) támpilléres gótikus szentélyt építettek mérműves ablakokkal. 
A román kori apszisz alapfalát a padlóburkolat jelzi a kettős diadalív 
alatt, a belső térben. Az első torony talán az északi oldalon állhatott, ahol 
a csontkamra (osszárium) és a szentélyhez hasonló sekrestye megma
radt alapjai láthatók. Az eredeti bejárat a déli oldalon nyílott. A román 
kori falakat mészkőből, a gótikus részeket téglából rakták. XV. századi a 
nyolcszög alaprajzú, karcsú pillér és a hálóboltozat is. A templom a hó
doltság ideje alatt, 1566-ban került török kézre. Nagyharsány ekkor már 
református falu volt Sztárai Mihály, a „nagy reformátor" 1531. évi tevé
kenysége nyomán. Sztárai egymaga 120 baranyai gyülekezetét szerve
zett a Dráva mentén. Emlékét a templomkertben Nyíró Gyula szobrász
művész alkotása őrzi.
A Pécsi Codex szerint 1574-ben, a templomban folyt le a nagyharsányi 
disputa Veresmarti Illés hercegszőlősi lelkipásztor és Alvinczi György 
nagyharsányi unitárius lelkész között. A hitvitán elnöklő török bég Al- 
vinczit legyőzöttnek nyilvánította, és a hegyoldalban azonmód felakasz
totta. A török időkben a templom épülete komoly veszélybe került. 
Szentmiklósi Péter Nagyharsány híres papja volt a XVIII. század végén. 
O jegyezte fel régi iratokból idézve: „A török háborúkor a török el akar
ván a templomot bontani, hogy a siklósi várat megerősítse, 12 pár ök
röt járomba fogatott, s a templomba lévő oszlopra - mely a gótikus szen
tély boltozatát tartja - láncot kötvén, el akarta azt vontatni, s ekkor a 
nagyharsányiak 100 ezüst tallért adtak össze és fizettek a töröknek, hogy 
ezt ne tegye. így váltották meg a török elpusztításától az ősi templomot, 
mivel azt a török egészen ledöntötte volna." Buda visszafoglalása után 
egy évvel vívták a nagyharsányi csatát. Lényegében ez jelentette a török 
uralom végét Magyarországon.
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A Siklóson gyülekező török 
sereget a nagyharsányi sí
kon ugyanaz a lotharingiai 
Károly herceg győzte le, 
aki Budát visszafoglalta se
regével.
Nagyharsány református 
templomát a község lakói 
1723-ban újjáépítették. Eh
hez feljegyezték: „naponta 
legfeljebb háromszor for
dulva, teknőben és edé
nyekben" lehordták a hegy 
csúcsáról a vár omladékát.

A déli homlokzathoz 1847-ben toldották a kiugró, négyzet alaprajzú 
cintériumot (melyben a búcsúztató szertartás alatt a halottat helyezték 
el). Az addig is „műemlék jellegű" épületet 1964-ben műemlékké nyilvá
nították. 1972-ben szükségessé vált rekonstrukciója, mivel a kőbánya kö
zelsége, a robbantások rezgéshatása nagymértékben megrongálta a kö
zépkori boltozatot. Ekkor tárták fel a román stílusú részeket és a nagy 
felületű reneszánsz freskókat. A legrégibb a XVI. század elejéről szár
mazik. A déli fal ülőfülkéjében, a XVII. században készített virágdíszes 
ornamentikába karcolva olvashatjuk a nagyharsányi csata évszámát. A 
korábbi torony - a régi alapok meggyengülése miatt - 1896-ban leomlott. 
A karzatot és a tornyot az 1900-ban kialakított külsővel állították helyre. 
Még egy említésre 
méltó történelmi ese
mény kapcsolódik a 
faluhoz: 1848-ban az 
országgyűlésbe Tán
csics Mihály írót akar
ták megválasztani, de 
ehhez az írónak telkes 
jobbággyá kellett vál
nia. Ezt Tarnóczai Dá
niel, Nagyharsány fa
lu bírája tette lehetővé 
azáltal, hogy birtoka 
felét Táncsics Mihály
nak ajándékozta.
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Erre emlékeztet a márványtábla, amelyet 1978-ban az országgyűlés 130. 
évfordulóján a falu lakossága helyezett el. A faluban megtalálható még 
Teleki Zsigmond szobra, aki a villányi szőlőkultúra megalapítója volt. 
A Nagy harsány név eredete és értelme a hagyomány szerint az, hogy a 
Harsányi-hegy a mennydörgést különösen harsányan visszhangozza. A 
másik magyarázat, amikor a törökök elmentek, megfújták a harsonákat, 
azóta Harsán a neve.

Szőlészet-borászat

A szőlőművelés eredete feltételezhetően a keltákig, bizonyíthatóan a ró
maiakig nyúlik vissza. A Szársomlyó-hegy oldalában feltárt római kori 
oltárkő felirata 50 ha szőlőtelepítést dokumentál. Honfoglalás után a te
rületen a Kán, a Kalán és a Bor nemzetség telepedett le. Később valószí
nűleg királyi birtok volt. A tatárdúlás után a magyarság elsősorban a vá
rak - e borvidéken Siklós és Szársomlyó - környékén művelte a szőlőt. 
Erre utal IV. Béla király 1247-ben, a szársomlyói vár alapítólevelében em
líti Harsány határát a szőlőkkel.
A török uralom alatt Villány teljesen elpusztult, de a szőlőtermesztés 
nem szűnt meg, mert a közeli falvak lakói a villányi szőlők egy részét 
tovább művelték. A mohácsi vész idején a terület Perényi Péter tulajdo
nában volt. Az elpusztult magyar faluba a törökök szláv, rác népességet 
telepítettek. ők hozták magukkal a kadarka fajtát, és a héjon erjesztéses 
vörösborkészítés technológiáját.
Az 1687-es győztes nagyharsányi csata után újabb rác (szerb) nemzeti
ségű lakosokat telepítettek be. A megfogyatkozott szőlőterületet gyor
san pótolták, sőt tovább növelték. A török uralom alatt megfogyatko
zott lakosságot a XVII. század végétől folyamatosan, szervezetten pó
tolták, főleg német nemzetiségűekkel. Betelepülésük jelentős változáso
kat okozott a szőlőtermesztésben és a borászatban. Magukkal hozták a 
„Portugieser" azaz a kékoportó szőlőfajtát is. A falvak közelében pince
sorok épültek. A kis présházakból nyílnak a rövid, ritkán elágazó nem 
mély pincék. Itt történt a leszüretelt és szekéren álló nagy hordókban 
odaszállított termés feldolgozása, erjesztése. A villányi bor egyre na
gyobb hírnévre tett szert, jelentős exportáru volt.
A XIX. században filoxéravész pusztított Villányban is, mint egész Eu
rópában. Teleki Zsigmond villányi szőlőnemesítőnek köszönhető az ül
tetvények megújítása. Az ő nevéhez fűződik azoknak az alanyfajtáknak 
a kinemesítése, melyek segítségével a filoxéravész után megkezdődhe
tett a szőlőültetvények újratelepítése Európa-szerte. Hagyományosnak a
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kadarka, kékoportó, majd a kékfrankos fajta tekinthető. A filoxéra után 
francia eredetű fajtákat is telepítettek, mint például a cabernet-franc, 
cabernet-sauvignon, merlot. Villány térségében a vörös-, Siklós határá
ban pedig a fehérborszőlő-fajták az uralkodóak.

A SZÁRSOMLYÓI VÁR

Mint láttuk, a Szársomlyó tetején vár állt, mely rövid története a követ
kező: IV. Béla király 1249-ben Balog (Sinister) Miklós dubichiai grófnak 
adományozta a vidéket, ő építetett a hegy tetején várat a tatárok elleni 
védelemben, a siklósi várral vetélkedőt. IV. László király - Balog Miklós 
fiának, Mihálynak halála után vejének - Lőrinc nádor fiának, Kemény 
Istvánnak adományozta 1287-ben. 1302-ben Kemény fiának lakhelye 
volt a vár, akik utóbb valószínűleg Károly király ellen foglaltak állást, 
mert Károly a várat ostromoltatta is, s a király kezére kerülvén a bara
nyai ispán vára lett. 1380-ban a vár Nagy Lajos királyé. 1388-ban Zsig- 
mond király Kórósi Fülöp fiának, Istvánnak adta. Az 1470-es évek elejé
ig a Kórógyiaké. A Kórógyiak kihalása után hihetőleg Laki Tamás királyi 
kamarás kapta adományul. 1484-től a Darócziaké, ekkor említik először 
Harsányként. 1486-ban a várat a vingáti Gerébek kapták meg. 1540-ben 
már Perényi Péter siklósi várúré. A török dúlás idején mindig útban volt, 
s 1543-ban Szulejmán szultán elfoglalta. A hódoltság alatt Draskovich Já
nos gróf tulajdona még egy darabig, valószínű ezután elpusztult, mert 
többet nem említik az okiratok.
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Kitaibel Pál, a 
nagy magyar bo
tanikus, aki az el
sők között vett 
részt a hegy fló
rájának felfedezé
sében, 1779-ben 
így ír a romok
ról: „A Harsányi- 
hegy tetején vár 
volt. Ebből né
hány alapfal még 
megvan. Ciszter
na is volt itt, ame
lyet kútnak gon
dolnak és most 
már teljesen megtöltődött kövekkel. Az itt élő nagy kígyókat zumaknak 
hívják. Testük felső része csukaszürke, alul pedig viaszsárgák."

Szoborpark

A nyugati oldali felhagyott bányát 1967-ben birtokba vették a szobrá
szok, és még az évben megrendezték az első kőszobrász szimpóziumot. 
A közelben lévő Gyimothy-villát (hajdani villányi gyógyszerész villája 
volt) alakították át otthonná, és az 5 hektáros bányaudvar lett az alkotó
telep, ami egyben a szobrok kiállítási helye is.
A mai napig működik a művésztelep, számos hazai és külföldi szobrász 
alkotott itt, és szobraikat megtekinthetjük a volt bányaudvar területén.
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Az ÖRDÖGSZÁNTOTTA HEGY LEGENDÁJA

Élt egyszer a Harsányi-hegy tövében egy özvegyasszony, és annak egy 
világszép Harka nevű leánya. Az ördög szemet vetett a leányra, és meg
kérte feleségül. Az öregasszony nem akarta adni a lányát, de ellenkezni 
sem mert az ördöggel, teljesíthetetlen feltételhez kötötte hát a házassá
got. Ha egy éjjel, kakasszóig felszántja az ördög a falu feletti kőhegyet, 
övé a lány. Ráállt az ördög, befogott az ekébe hat pár fekete macskát, és 
esti harangszókor szántani kezdett.
Kiment éjjel az öregasszony, és látta, hogy halad ám az ördög. Majdnem 
az egész hegyet felszántotta már. Erre nagyon megijedt! Hanem eszébe 
jutott az egyezség. Maga kezdett el kukorékolni, mire felébredt az összes 
kakas, és azok is kukorékolni kezdtek.
Az ördög meg haragra gerjedt, hogy nem tudta megszerezni a lányt, el
hajította az ekéjét (abból 
lett a Beremendi-hegy), ki
rázta a földet a bocskorai- 
ból (abból lett a Göntér- 
és a Siklósi-hegy), majd 
nagyot ugrott és bebújt a 
földbe. Ahol eltűnt, ma is 
kénes forrás fakad, ame
lyet a lány után úgy hív
nak: Harkány. A felszántott 
hegy meg ottmaradt, még 
a macskák körme nyoma is 
ott van a sziklákon ...

Éghajlati viszonyok

A terület éghajlatát földrajzi fekvése és morfológiai adottságai következ
tében két igen eltérő mezoklímájú terület jellemzi. A meredek déli expo- 
zíciójú lejtő évente 31%-kal több napsugárzási energiát kap cm-enként, 
mint a hegy gerince, vagy a környező sík felszín. A talajközeli légréteg a 
déli lejtőn napközben a környezetéhez képest igen erősen felmelegszik 
és kiszárad, amit a kopár mészkőfelszínek még jobban elősegítenek. Az 
északi és a déli lejtő felszínének hőmérséklete között a déli órákban akár 
10-20 °C-os különbség is lehet. Az erős felmelegedés hatására a déli ol
dalon erős felszálló légáramlások jönnek létre, amely tovább fokozza a 
felszín kiszáradását.
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Mivel a hegy a földközi-tengeri, enyhe, párás légtömegek elsődleges 
érkezési területén fekszik, ezért a mediterrán hatások, főleg a 
téli félév alatt az ország többi részéhez képest a legerősebben 
érvényesülhetnek. A napsütéses órák száma átlagban évi 2000-2100, 
ebből a nyári napsütés 830 óra körüli, a téli pedig 210-220 óra. Az 
évi besugárzás 110-120 Kcal/cm2. Az évi középhőmérséklet 11 °C, 
amely a déli kitettség miatt még inkább felerősödik. A vegetációs 
időszak középhőmérséklete meghaladja a 17 °C-ot. A 10 °C-os 
átlaghőmérsékletet meghaladó napok száma 196-198. Az utolsó 
tavaszi fagyok április 6-8. között valószínűek, a fagymentes időszak 
hossza meghaladja az évi 200 napot. Az éves abszolút hőmérsékleti 
maximumok sokéves átlaga megközelíti a 35 °C-ot. Az abszolút 
minimumok sokévi átlaga -15.5 °C. A csapadék évi összege 650- 
700 mm, ebből a vegetációs időszakban 390-400 mm hullik. Ez 
magasabb, mint a környezetében, ami nem a hegy tengerszint feletti 
magasságából, hanem a szigethegység jellegéből fakad.
Ugyanezért a légáramlás, a szél sebessége is megnő, illetve iránya 
változik a területen. A viszonylag bőségesebb csapadékellátottság 
nem érződik, mert egyrészt a hegyet felépítő mészkövek gyorsan 
a mélyebb szintekre vezetik a vizet, másrészt a meredek felszínről 
gyorsan lefolyik, illetve gyorsan elpárolog. A Villányi-hegység 
környéke sajátos légköri tulajdonságai miatt az ország egyik 
zivatargóca. A 24 órai maximális csapadékmennyiség Villányban 88 
mm volt. Ahótakarós napok száma évente 32-34, az átlagos maximális 
hóvastagság 26 cm körül valószínű. A leggyakoribb szélirány az 
északnyugati, az átlagos szélsebesség 3 m/s körüli.
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Geológiai viszonyok

A hegy anyaga különböző korú, nagy tisztaságú mészkő. CaCo3-tartal- 
ma 96-98%.

Knlcitkristályok egy lebányászott mészkőtömb fel ¡¡létén
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Tengeri üledék, amely a földtörténeti középkorban (mezozoikum) rakó
dott le. Az idősebb jura időszakban keletkezett, olykor 3 m vastag réteg
ben települt kőzet mintegy 140 millió évvel ezelőtt is a felszínre került. 
Oldódásának nyomai a legrégebbi karsztmaradványok hazánkban.
A jura mészkő mélyedéseiben, a mainál jóval melegebb, trópusi klímában 
élénk mikrobiális élet maradványaként bauxit halmozódott föl. Abauxitszint 
a felszínen is jól nyomon követhető határt jelent a jura, és a később, mintegy 
100 millió évvel ezelőtt keletkezett kréta időszaki mészkőrétegek között.
Az eredetileg természetesen vízszintes üledékrétegek (az egykori tenger
fenék) erőteljes, dél-észak irányú hegységképző erők hatására a pleiszto
cén korban összetöredeztek és egymásra tolódva kibillentek. (Oly formán, 

mint amikor egy tócsa vé
kony jégrétegét törjük ösz- 
sze a cipőnk orrával, és a 
vékony jégtáblácskák egy
másra csúsznak). A kibillent 
mészkőpikkelyek peremén 
járunk tehát, az ördögszán
tás nem más, mint a rétegfe
jek sorai a felszínen.
A csúcson két hidrotermális 
kürtőt (a hegy kiemelkedé
se során a vetővonalak men
tén gejzírszerűen feltörő for
ró vizek oldásos folyamatai

tól létrejött függő
leges aknabarlang) 
találunk.
A Szársomlyó tömb
je nem egységes, és 
nem egyenletes se
bességgel emelkedett 
ki. Az egyes rögöket 
elválasztó törésvona
lakat oldalvölgyek, 
vízmosások, kőfolyá
sok jelzik. A kibille- 
nés következménye
ként a rétegek dőlés
szöge 70-72°. Az egyik hidrotermális kürtő a csúcson
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A kiemelkedés viszonylag gyor
sanjátszódott le az elmúlt egymil
lió évben, és ma is tart. (Bendefy 
László adata szerint 5,8-6,5 mm 
tízévenként).

Kibillent rétegek a szoborparki kőfejtőben

Mára tehát az a furcsa helyzet 
állt elő, hogy a déli lejtőn a fia
talabb, vékonyabb rétegű kréta 
mészkövön kezdünk felkapasz
kodni, és az idősebb, de maga
sabbra emelkedett jura mészkő
re érünk fel. Ez utóbbi gyorsabban oldódik, és az ördögszántás barázdái
is szélesebbek. Több talaj képes felhalmozódni, így erdőfoltokat, ritkás 
karsztbokorerdőt csak ezen találunk.

Lösztakaró a hegylábi részen

A hegy lábánál lösz rakódott le, de kisebb foltokban a gerinc közelé
ben is megtalálható. A pleisztocénban (jégkor) kialakult sárga, porló 
anyag lényegében a levegőből leülepedett por, mely a gleccserek által 

lekoptatott észak
európai hegysé
gekből szárma
zott. A földtani 
szakemberek sze
rint a leggyorsab
ban kiemelkedett 
nagyharsányi rö
gön nem alakul
hatott ki teljes 
lösztakaró, hi
szen a kiemelke
dés éppen a lösz
képződés idején 
zajlott le.
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Talajtani viszonyok

A geológiai, domborzati és mikroklimatikus okok miatt a hegy terüle
tén viszonylag sokféle talaj fordul elő. Megtalálhatók itt a köves, szik
lás váztalajok, a humuszkarbonát talaj, vörösagyagos és fekete redzina, 
csernozjom barna erdőtalaj a hegy déli lábánál, és az északi oldalon 
Ramann-féle barna erdőtalaj.

VÍZRAJZI VISZONYOK

Eredeti állapotában a hegy gerince természetes vízválasztó volt. Mivel a 
nyugati oldalán a kőbányászat hatására hatalmas üreg keletkezett, ez a 
lefolyási viszonyokat a bánya területén megváltoztatta.
A művelési határon kívül a lefolyási viszonyok nem változtak. A mere
dek dőlésű, erősen repedezett mészkőrétegek a felszínükre hulló csapa

dék jelentős részét gyorsan 
nagy mélységbe vezetik le, 
másik része a meredek lej
tőkön lerohan. Felszíni vi
zeket ezért a területen nem 
találunk.
Mivel a karsztvíz szint
je +94-96 mBf magasság
ban, a hegylábi felszínnél 
mélyebben helyezkedik el, 
bővizű karsztforrások nem 
fakadnak a hegy területén.

Botanika

Száraz mészkőszikla és hasadékgyep (Sedo- (Sopianae) - Festucetum 
dalmaticae, et Asplenio rutae-murariae - Melicetum ciliatae)

A hegy legmeredekebb déli expozíciójú lejtőjén, elsősorban a kré
ta mészkövek felszínén találhatók meg, köves váztalajon és feke
te rendzinán. A két cönózis mozaikszerűen váltogatja egymást, szin
te szétválaszthatatlanul keveredve. A legjobban felmelegedő és ki
száradó, szélsőséges ökológiai tulajdonságú helyeken fordulnak elő, 
ezert bennük több botanikai érdekességet, főleg déli melegkedvelő fa
jokat találunk. E társulás jellegzetes fajai a dalmát csenkesz pannóni- 
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ai változata (Festuca dalmática var. pannonica), mecseki varjúháj (Sedum 
neglectum ssp. Sopianae), csőrös boglárka (Ranunculus psilostachys), tég
laszínű lednek (Lathyrus sphaericus), koronás galambbegy (Valerianella 
coronata), kövi fodorka (Asplenium ruta-muraria), pikkelypáfrány 
(Ceterach officinarum), prémes gyöngyperje (Mélica ciliata) és csenkeszek 
(Festuca valesiaca, Festuca rupicola).
A társulás kiemelkedő értéke a magyar kikerics (Colchicum hungaricum), 
bakszarvú lepkeszeg (Trigonella gladiata), korongos lucerna (Medicago 
orbicularis). A fás szárú növényeket egy-két vadrózsa (Rosa canina), kö
kény (Prunus spinosa), satnya, eltörpült bálványfa (Ailanthus altissima), 
esetleg virágos kőris (Fraxinus ornus) vagy molyhos tölgy (Queráis 
pubescens) törpe bokra képviselik.

Virágzó varjúháj
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Pusztagyep vagy pusztafüves lejtősztyep (Cleistogeno - Festucetum 
rupicolae baranyense)

A hegy déli lábánál - ott, ahol a mindinkább vastagodó lösztakaró befe
di a mészkövet - fordul elő ez a cönózis. Az itteni humuszkarbonát ta
laj már biztosítja a viszonylag több nedvességet és tápanyagot. Névadó
ja a nagy tömegben található kései perje (Cleistogenes serotina), az őszi 
aszpektusban pedig a fenyérfű (Andropogon ischaemum), de elég sok a 
rozsnok (Bromus sp.) a társulásban. Itt is előfordul a magyar kikerics.
Érdekes növénye a kora tavasszal nyíló, sárga virágú tavaszi hérics 
(Adonis vernalis) és a ritka rozsdás gyűszűvirág (Digitális ferruginea).
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Ritkás karsztbokorerdő (Inulo spiraeifoliae - Quercetum pubescentis)

A hegy tetején és keleti részén fordul elő ez a társulás ott, ahol a jura 
mészkövek fekszenek a felszínen. Ugyanis a régóta és jól karrosodott, 
vastagpados kifejlődésű jura mészkő üregeiben, repedéseiben összegyü- 
lemlett vörös agyag már elegendő nedvességet tud tárolni a nagyobb 
vízigényű, fás vegetáció számára. Ezért már füves térségekkel meg
szakított alacsony termetű, bokornövésű fákból álló, cserjés, bokros er
dő díszük e területeken. Fő fái: virágos kőris (Fraxinus ornus) és a moly- 
hos tölgy (Quercus pubescens). A gyepszinten a sudár- és fedélrozsnok 
(Bromus erectus, Bromus tectorum), a pusztai csenkesz (Festuca rupicola) 
mellett a másik névadó: baranyai peremizs (Inula spiraeifolia), illatos hu
nyor (Helleborus odorus), berki habszegfű (Silene nemoralis), nagy ezerjófű 
(Dictamnus albus), sokvirágú salamonpecsét (Polygonetum multifolium) és 
a sziklai üröm (Artemisia alba ssp. saxatilis) is megtalálható. A társulás rit
ka növénye a magyar méreggyilok (Cynanchum pannonicum).

Magyar méreggyilok Baranyai peremizs
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Ezüsthársas gyertyános-tölgyes erdő (Asperillo taurinae - Carpinetum)

A hegy északi oldalát fedi, ahol az egyre vastagodó löszrétegen barna erdő
talaj alakult ki. Ez a hegy leghűvösebb, legnedvesebb termőhelye. Lemann 
Antal véleménye szerint a jelenlegi állapot - nagymérvű elhársasodás - 
antropogén hatásra alakult ki, mivel az ezüsthárs (Tilia tomentosa) tősar- 
jakról erősen szaporodik egy-egy tarvágás után. Az itteni faanyagot pedig 
igencsak sokszor kitermelték, mint „Várerdő"-t. Bolygatását a viszonylag 
sok akác (Robinia pseudoacacia) is mutatja a gyertyán (Carpinus betulus) és ko- 
csánytalan tölgy (Quercus petrea) közé keveredve.
Aljnövényzetének érdekesebb növényei a szúrós és a lónyelvű cso
dabogyó (Ruscus aculeatus, Ruscus hypoglossum) mellett az illatos hu
nyor (Helleborus odorus) és az egyik névadó faj, az olasz müge (Asperula 
taurina), de található itt még kaukázusi zergevirág (Doronicum orientale), 
pirítógyökér (Tamus communis) és kontyvirág (Árum maculatum) is.
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A magyar kikerics (Colchicum hungaricum Janka 1867)

A Liliaceace (liliomfélék) családjába tartozó kikericsfajokból három talál
ható hazánkban:

- a magyar kikerics (Colchicum hungaricum Janka)
- a homoki kikerics (Colchicum arenarium W. et K)
- és az őszi kikerics (Colchicum autumnale L.).

Mint a cím is mutatja, a következőkben a magyar kikericsről szeretnék 
írni, nem mintha fontossági sorrendet szerettem volna felállítani a kike
ricsek között, de minthogy a Szársomlyó-hegyen van e növény egyet
len magyarországi előfordulása, és hivatásos természetvédőként az én 
„gondjaimra" van bízva a hegy, így vállalva a local patriotizmus „vád
ját", ezt a kis növényt szeretném jobban megismertetni az olvasóval.

A növény jellemzése

A magyar kikerics 5-15 cm magas, hagymagumós évelő növény. Leve
lei a virágokat megelőzve vagy azokkal egy időben fejlődnek, szálasak 
vagy szálas-lándzsásak, szétállóak, számuk 2, ritkán 3, melyek virágzás
kor 4-8 cm hosszúak és 4-10 mm szélesek, később jelentősen megnőnek, 
hogy a fotoszintetizáló felület növelésével minél több tápanyagot tud
jon a gumójában raktározni a következő virágzásig. A levéllemez pár
huzamos erezetű - az egyszikűekre jellemző módon -, U alakban behaj
tó, fénylő, élénkzöld, széle pillás. Sokszor még május elején is láthatók a 
sárguló félben lévő levelek. Tulajdonképpen ez nagyon sok hagymás nö
vény túlélési stratégiája: minden más növény előtt virágozni, majd ké
sőbb a levélfelület növelésével minél több tápanyagot raktározni a gu
móban (pl.: hóvirág, medvehagyma, gyöngyvirág stb.).
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Virágai tőállóak, számuk 5-15, rendszerint fehér színű, de fehéres-rózsa
szín és lilás színváltozat is előfordul. A virágok folyamatosan fejlődnek, 
így egy tövön láthatunk bimbós, félig kinyílt és teljes pompában lévő vi
rágokat is. A lepellevelek 3-4 cm hosszúak, 0,5-1,5 cm szélesek, szálasak 
vagy hosszúkás-lándzsásak. Általában a virágnak 6 sziromlevele van, de 
előfordul 7, sőt találtam már 8 szirmú virágot is. A három rövidebb és 
három hosszabb porzó sárga színű. A bibék száma 3, hosszabbak a por
zóknál. A virág lepellevelei kelyhet formálnak.
Termése háromrekeszű tok. A Szársomlyón főleg sarjhagymával szapo
rodik, termést nagyon ritkán érlel. Pontosan nem tudom e jelenség okát, 
de talán az időjárásban keresendő, hiszen a korai virágzás és a hideg idő
járás miatt a beporzást végző rovarfajok többsége még nem aktív. 
Februárban-márciusban virágzik, írja a legtöbb könyv, de sokszor talál
tam már karácsonykor is virágzó példányokat, és volt, hogy aki március 
végén jött kikericset nézni, sajnos már csak a levelében tudott gyönyör
ködni. Mérések szerint a virágzási periódusban a déli lejtőn a napi kö
zéphőmérséklet 3-14 °C között van.

Elterjedése

A növény elterjedése Magyarországra, Boszniára, Hercegovinára, Dalmá
ciára és Horvátországra korlátozódik. Melegkedvelő, szubmediterrán, 
Illír nyugat-balkáni faj.
Hazánkban kizárólag a Villányi-hegységben a Szársomlyó nevű hegy 
déli oldalán található. Hozzánk legközelebb az Adriai-tenger partjainál 
fordul elő.
Nincs róla tudomásom, hogy valaki végzett-e vizsgálatokat a különböző 
populációk között, de valószínűsítem, hogy a magyarországi elszigetelt 
populáció eltér a tőlünk délebbre találhatóktól.

Janka Viktor, a magyar kikerics leírója

Janka Viktor született Bécsben 1837. december 24-én, meghalt Budapes
ten 1890. augusztus 9-én. Gyerekkorától botanizált, Bécsben és Kolozs
várott tanult, majd egyévi mérnöki tanulmányok után katona lett. 1868- 
ban főhadnagy. Különösen Erdély flórájának ismeretét igen sok érdekes 
növény felderítésével gazdagította.
Tehetségét és buzgalmát Haynald érsek felismervén, 10000 forintos ala
pítványt tett, botanikai kutatások, gyűjtőutak és gyűjteményrendezé
sek támogatására, és hogy a Magyar Nemzeti Múzeumban a növényta-
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ni osztálynak őri állás szerveztessék, s ez állásra egyenesen Janka Viktort 
ajánlotta. Itt dolgozott 1870-től 1889 tavaszáig, amidőn huzamos beteg
sége után nyugalomba vonult. Janka számos hazai és külföldi gyűjtő
útón gyarapította a gyűjteményt, és komoly rendezési, egyesítési mun
kába is fogott.
1871-72-ben a Balkán flóráját kutatta, és sok érdekes növényt hozott és 
küldözött szét a tudományos herbáriumokba. Magyarország és Bulgá
ria flórájának világszerte ismert kutatója. Számos, de többnyire rövid 
florisztikai közleményt írt, kivált a Flora, Oesterreichische Botanische 
Zeitschrift, Botanische Zeitung és Linnaea folyóiratokban, a bécsi Allat- 
és Növénytani Társaság kiadványaiban, később a Magyar Tudományos 
Akadémia Természettudományi Közleményeiben, a Magyar Növényta
ni Lapokban és a Természetrajzi Füzetekben.
Számos hazai és balkáni fajt írt le, 1867. február 18-án a magyar ki
kericset (Colchicum hungaricum). Róla nevezték el a csuporkafélék 
(Gesneriaceae) családjának egyik a Balkánon élő nemzetségét (Jankaea) 
és sok növényfajt.

A 2 forintos érme

Mérete: 19,2 mm, CuNi; 3,10 g.
Előlap: „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG" körirat, magyar kikerics, verési 
évszám.
Hátlap: „2" értékjelzés, díszítővonal, „FORINT" „BP" verdejegy.
Pereme recés.
Tervezte: Kosa István, Bartos István

A száraz paraméterek után gondoljuk meg, milyen nagy dolog, hogy 
pénzérméink nem emberek, épületek, hanem a magyar kikerics, a ma
gyar nőszirom, a nagykócsag és a kerecsensólyom képétől ékesek. Ma
gyarországon, de különösen Baranyában élő embernek pedig min
den egyes alkalommal, amikor e kis fémdarabot (2 Ft-os) a kezébe ve
szi, büszkeséggel kell gondolnia ezen közös kincsünkre, erre a csak a 
Szársomlyón élő, legkorábban nyíló kis virágra.

Az első hatóságilag védett növényünk

Nagyharsány község elöljárói 1935-ben Pénzes Antal és Horvát Adolf Olivér 
botanikusok vezetésével a magyar kikerics szársomlyói lelőhelyén hat külön
álló területet „kicölöpöztettek" és „természeti emlék"-nek nyilvánítottak.
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A Szársomlyó fokozottan védett terület, 
így csak engedéllyel látogatható

1944. június 7-én a magyar 
királyi földművelésügyi mi
niszter a nagyharsányi legel
tetési társulat 216,7 kat. hold 
kiterjedésű legelőjén tenyé
sző magyar kikerics termő
helyét - mert az hazánkban 
egyetlen lelőhelye - termé
szetvédelmi területté nyilvá
nította.
1991. április 26. a 10/1991. 
(IV. 26.) KTM. számú rende
let módosítja a védetté nyil
vánítási alaprendeletet azzal, 
hogy meghatározza a fokozottan védett területeket, valamint az észa
ki irányú bővítést.
Mára tehát a Szársomlyó fokozottan védett terület, tehát még a belé
péshez is a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság engedélye szük
séges. A magyar kikerics is fokozottan védett növény 30.000 Ft-os esz
mei értékkel.

Zoológia

A növényvilághoz hasonlóan az állatvilág alakulásában is érződik a 
mediterrán hatás. Több ritka faj is található a hegyen, amelyek közül 
vannak, amik csak a Szársomlyón fordulnak elő. Sok érdekes ízeltlábú 
fajt figyelhetünk meg terepbejárásaink során. Egyenesszárnyú fajok kö
zül a ritka szerény tarszát (Isophya modesta), a ragadozó fűrészeslábú 
szöcskét (Saga pedo), mely egyben Magyarország legnagyobb szöcske
faja, de gyakran találkozhatunk a szintén ragadozó imádkozó sáská
val (Mantis religiosa) is.
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Lepkefajok ritka képviselőinek 
egész sorát találták meg a he
gyen, több bagolylepkefaj talál
ható a hazánkban veszélyeztetett 
élőlények vörös listáján. Gyako
ri gyászbogárfaj a pohos gyász
bogár.

(Eresus niger), melynek hímjeivel gyakran láthatjuk mászkálni a gyep
ben, a nőstény egész életét egy saját maga által ásott lyukban tölti.
A hártyásszárnyúak közül is sok 
ritka darázs- és méhfaj képvi
selteti magát a hegyen. A medi
terrán hatás élményét növeli az 
egész nyáron ciripelő óriás éne
kes kabóca (Tibicina haematodes), 
mely levedlett lárvabőreivel is 
találkozhatunk a fű között.

Kabóca

A löszpusztagyepekben gyakran 
találkozhatunk a pókszabású- 
ak képviselőivel is: a magyar ak
nászpókkal (Nemesin pannonica), 
mely nem sző hálót, életmódja 
hasonló trópusi rokonáéhoz, a 
madárpókhoz, és a bikapókkal

A felmelegedett sziklákon nagy 
számban figyelhetünk meg ro
varokra vadászó faligyíkokat 
(Podarcis muralis), és a gyepekben 
még gyakori a legnagyobb gyí
kunk, a zöld gyík (Lacerta viridis) 
is. Itt él a hüllőfaunánk egy ha
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zánkban ritka képviselője, a hara
gos sikló (Coluber caspius), mely
nek a hegyen található az utolsó 
életerős populációja. Magyaror
szág leghosszabb kígyója (2 m), 
közeledtünkre villámgyorsan tű
nik el szemünk elől, de a hegyen 
találkozhatunk vízi-, illetve er
dei siklóval (Natrix natrix, Elaphe 
longissima) is.

két (Buteo buteo), hollókat (Corvus 
corax), vagy a déli oldalon egy me
diterrán elterjedésű sármányun
kat: a bajszos sármányt (Emberiza 
cia), mely a telet is nálunk tölti, és 
a löszfalban fészkelő madarunkat, 
a gyurgyalagot (Merops apiaster).

A madarak közül is több ritkasá
got figyelhetünk meg kis szeren
csével, így az északi oldalon fész
kelő fekete gólyát (Ciconia nigra), a 
csúcs felett keringő egerészölyve-

Estefelé hallhatjuk a lappantyú 
(Caprimulgus europeus) pírregését, 
vagy láthatunk rágcsálókra vadá
szó gyöngybaglyot (Tyto alba) is. 
A tél is szolgál madarászati érde
kességekkel, megfigyelhetjük az 
ilyenkor nálunk tartózkodó haj
nalmadarat (Tichodroma muraria) 
a sziklafalakon, vagy a fű között 
csipegető havasi szürkebegyeket 
(Prunella collaris).
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GyurgyalagportréFeketególya-fészek az északi oldalon

A volt bauxitbánya felhagyott tárói alkalmas élőhelyet jelent a különböző 
denevérfajoknak, közülük a hazánkban egykor nagy számban előfordu
ló, mára már majdnem eltűnt hosszúszárnyú denevérnek (Miniopterus 
schreibersi) is. Nagyobb testű emlősökkel is találkozhatunk, a gyepen le
gelésző őzekkel (Capreolus capreolus), nyulakkal (Lepus europaeus), de 
gyakran láthatunk rókát (Vulpes vulpes), ill. az este előmerészkedő bor
zot (Meles meles) is megfigyelhetjük.

Haragos sikló (Coluber caspius) Grnelin, 1789

A növények közül részletesebben bemutattam egy fokozottan védett fajt, 
a magyar kikericset, az állatok közül a haragos siklóra esett a választá
som, így a következőkben ezt a ritka hüllőnket szeretném alaposabban 
megismertetni az olvasóval.

Taxonómia: Serpentes, Colubridae. A Colubridae család tagja, Euró
pában a Coluber genusnéven 8 másik fajjal osztozik. 1993-ig a Coluber 
jugularis egyik alfajaként tartották nyilván Coluber jugularis caspius- 
ként. Taxonómiai és szisztematikai kutatások eredményeképpen Zinner 
(1972) és Schátti (1988) a két alakot külön faji szintre választotta szét 
Coluber caspius és Coluber jugularis néven. Ez a tudományos eredmény 
az Európa Tanács Berni Egyezményének állandó bizottsága 39. számú 
ajánlásában is megjelent, ahol a Coluber caspius már önálló faji státust 
kapott. A Coluber caspius egyelőre egységes forma, de tekintettel a szé
les elterjedési területre, illetve egyes előfordulások (Égei-szigetek, Kau
kázus) elszigeteltségére, várhatóan több alfajra fogják bontani. Megemlí
tendő még, hogy a Coluber genus nevet az újabb vélemények szerint az 
észak-amerikai fajokra kell korlátozni, ebben az esetben az európai ha- 
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ragos siklók a Hierophis genus nevet kapják. A hazai haragos sikló tudo
mányos neve tehát várhatóan Hierophis caspius lesz.

Leírás: Maximális hossza elérheti a 160-180 cm-t, de kivételesen még en
nél hosszabb is lehet. Teste karcsú, feje viszonylag nagy, szemei nagyok. 
Háta szürkésbarna, esetenként tompán barna, a pikkelyek közepén sár
ga csík látható, hasa mintázat nélküli világossárga. Csak a kifejlett álla
tok ivara állapítható meg a farokhossz, illetve a kloákaduzzanat segítsé
gével, de ez is nagy gyakorlatot igényel.
A fiatal állatok alapszíne szürkésbama rajta fekete foltokkal. A hasoldal 
piszkosszürke.

Elterjedés: A Colubridae nem Európában, Afrika északi részén, Ázsiá
ban, valamint Észak- és Közép-Amerikában elterjedtek. Magyarorszá
gon 1 faj (Coluber caspius) honos.
Hazánkban foltszerűen él, és csupán két helyről, Budapest környékéről 
és a Dél-Dunántúlról ismert előfordulása. A haragos sikló elterjedési terü
lete a Kárpát-medencétől Nyugat-Kazahsztánig húzódik, magába foglal
ja a Balkán nagy részét, Kis-Ázsiát, a Fekete-tengert szegélyező széles sá
vot és a Kaukázus északi előterét (térkép, Gasc. et al. 1997). Állománnyal 
rendelkező országok: Kazahsztán, Oroszország, Örményország, Grúzia, 
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Azerbajdzsán, Moldávia, Ukrajna, Törökország, Bulgária, Románia, Gö
rögország, Albánia, Macedónia, Szerbia-Montenegró és Magyarország. 
Kárpát-medencei elterjedése Magyarországra és a Vajdaság területére szo
rítkozik, Romániában csak a Regátban található meg. Magyarországi ál
lománya két fő egységre osztható. Az egyik a Villányi-hegység (Baranya 
megye) részét képező Szársomlyó-hegy, a másik pedig a Budai-hegység, 
ahol még az utóbbi években (1993-2003) is kerültek elő példányok a Sas-, a 
Szállás- és a Frank-hegyről (Herczeg et al. 2002). Korábbi adatok származ
nak a Huszonnégyökrös-, a Törökugrató-, az Út-, a Kő-, az Odvas-, a Má
tyás-, a Hármashatár-, a János- és a Gellért-hegyről is (Dely 1978,1997).
A két régió közötti területről szóbeli, publikációban részben megerősített 
adatok származnak a Duna-Ipoly Nemzeti Park, a Magyar Természettu
dományi Múzeum és az MMÉ munkatársaitól. Ezek szerint Dunaújváros 
környékén, Paks mellett (Korsós et al. 2002) és Dunaszekcső környékén 
találtak levedlett bőröket, valamint élő állatokat is. A Duna mentén kiraj
zolódó észak-déli sávtól távolodva szórványos és megbízhatatlan ada
tokkal rendelkezünk. A Zselicben talált egyed (Kerek és Varga, 1989) va
lószínűleg fogságból szökött példány (Dely 1997, Majer 2001), míg a Bükk 
hegységi adatnak (Lukács 1956) egyáltalán a hitelessége is megkérdője
lezhető. Ugyanígy ma már nehezen értékelhető Reuter Camillo (1940) 
adata a Keleti-Mecsekből, amit az elmúlt 60 évben senki nem ellenőrzött. 
A térkép a haragos sikló közép-, és délkelet-európai elterjedési területét 
mutatja be. Sárgával az ismeretlen magyarországi állományokat jelöltük. 
A térkép Gasc et al. (1997) atlasza alapján készült.
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Élőhely: Lévén európai-mediterrán faj, kifejezetten melegkedvelő. Mind 
a Budai-hegységben, mind a Szársomlyón a délies kitettségű lejtőket 
kedveli, az északi oldal felé haladva, illetve a záródó fás vegetációban 
egyedszáma rohamosan csökken.
A haragos sikló teljes elterjedési területén elsősorban a hegy- vagy domb
vidékek lakója. Jelenléte legtöbbször sziklás felszínekhez köthető. Nyílt 
dolomit sziklagyepek, vagy hasonló lejtőgyep-vegetációtípusok szüksé
gesek megtelepedéséhez. Megtalálható még ligetes, átvilágított törme
léklej tő-erdőkben, vagy nyitott sziklán (is) megtelepedő cserjésekben. A 
törmelékes, üreges kőzetfelszín szintén alapvető fontosságú jellemző
je élőhelyének, hiszen teleléshez, illetve rejtőzködéshez ezeket használ
ja. A Duna menti feltételezett élőhelyek ettől a képtől némiképp eltér
nek, hiszen ott az állat előfordulása a folyami teraszlépcsőt alkotó magas 
löszpartokhoz, illetve azon növényzetéhez köthető. Hozzá kell tenni - 
ez utóbbi lelőhelyeken az adatok hiánya miatt - a haragos sikló élőhelyé
re vonatkozó ismereteink nem kielégítőek. A napsütötte, erősen felmele
gedő, bokros, sziklakibúvásos hegy- és domboldalakat kedveli. Gyakran 
sűrűn kúszónövényekkel átszőtt területeken találkozhatunk vele. Mind
két hazai élőhelyén, mészkősziklás területen fordul elő.
Eddigi megfigyelések szerint Magyarországon a hüllők közül elsősor
ban a faligyíkkal (Podarcis muralis), a zöld gyíkkal (Lacerta viridis), a pan
nongyíkkal (Ablepharus kitaibelii) és a rézsiklóval (Coronella austriaca) 
szüntopikus, illetve szimpatrikus, de vízisiklóval (Natrix natrix) közös 
előfordulását is regisztrálták már (Majer 2000, Tóth 2002). Intraspecifikus 
kapcsolatrendszere ismeretlen. A Szársomlyón, főképp a szoborparkban 
meglehetősen nagy denzitásban figyelhető meg. Telelő- vagy búvóhelyeit 
megosztja fajtársaival, de a hüllők többségéhez hasonlóan kolóniát nem 
alkot. Az antropogén hatások általában erős zavarást jelentenek a faj szá
mára, ennek ellenére kertekben (Budai-hegység) vagy turistaközpontban 
(Szársomlyói Szoborpark) is történtek rendszeres megfigyelések.

Életmód: Rendkívül gyors, erőteljes kígyó, amelyik ha veszélyben ér
zi magát, azonnal támad. Harapása veszélytelen, de kellemetlen fájó se
bet ejt apró fogaival. Nagyon óvatos, gyakorlatilag mindig ő látja meg 
előbb a közeledő embert. Ezt úgy éri el, hogy soha nem napozik nyílt te
rületen, hanem mindig növényzet között. Menekülése zajos, így köny- 
nyen felfigyelhetünk rá.
Párzási időszaka április-május, az adott év időjárási viszonyainak függ
vényében. A megtermékenyített nőstény 10-25 tojást rak le május-júni
us folyamán, melyekből az újszülöttek augusztusban kelnek ki. Fészek
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nek könnyen felmelegedő, de védett üregeket választ, Romániában leír
tak moha, illetve avar alá történő tojásrakást is.
Táplálékbázisát gyíkok, rágcsálók, alkalmanként madarak alkotják. 
Szársomlyón főleg gyíkokkal táplálkozik (fali-, zöld gyík), de földön 
fészkelő madarak fészkét is kifosztja (bajszos sármány). Egy ízben lát
tam, hogy egy kb. 1,5 m-es haragos sikló egy vakondot nyelt le. Táp
lálékkereső aktivitásáról nem végeztek tudományos igényű felmérése
ket. Alapvetően nappali (esetleg szürkületi) vadászként tartják számon, 
azonban a Szársomlyón történt megfigyelések szerint a legmelegebb 
napszakban visszavonul búvóhelyére. Valószínűsíthető, hogy napi akti
vitását mind alsó, mind felső hőmérsékleti határok is korlátozzák.

Státus, védelem: Nincs pontos információnk arra vonatkozóan, hogy 
egyes élőhelyeken mekkora állományok élnek. Ismereteink szerint ré
gebben a Sas-hegyen és a budapesti Gellért-hegyen is élt, és a mainál 
nagyobb volt az elterjedési területe. Sürgős feladat lenne a még meg
lévő állomány pontos helyének és nagyságának felmérése, ami szük
ség esetén alapja lehet egy gyakorlati védelmi programnak. A hazai ál
lomány a területek védelmével és azok jelenlegi állapotának megtartá
sával valószínűleg megőrizhető. Különösen szigorúan kellene lezárni a 
Budapest környéki élőhelyét. Ügyelni kell arra is, hogy ne történjen il
legális befogás. Ez annál inkább is megakadályozandó, mert a haragos 
sikló fogságban szinte sosem szelídül meg, s az állandó stresszhatástól 
hamarosan elpusztul.
E faj kutatását és védelmét ritkasága, hazai és nemzetközi megítélése 
is indokolja. Magyarországon a haragos sikló fokozottan védett, Vörös 
Könyves, kipusztulással veszélyeztetett faj. Szerepel a Berni Egyezmény 
és az IUCN listáin.
Természetes ellensége, főleg a fiatal állatoknak, a sün és különböző raga
dozó madarak. A felnőtt, nagy testű, rendkívül gyors állatokat alkalman
ként a kígyászölyv zsákmányolja, de ez nem befolyásolja az állományát. 
Fokozottan védett! (500 000 Ft)
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AZ ORDAS TANYA ÉS KÖRNYÉKÉNEK 
MÚLTJA, EMLÉKEI

Baumann József

„Forrást épít, szemetet szed, keresztet csinál, túrázik, fényképez, 
vízhozamot és hőmérsékletet mér és mindent leír, 

ami történik vele és környezetével."

Régóta áll a Herma-hegyen egy fenyőgerendákból épített kis ház. Körülötte lassú léptekkel sétál 
az idő, csend és béke pihen a tájon. A múltat a jelennel összekötő kapcsok ezek a naplók, melyek 
segítségével bepillanthatunk a ház lakóinak életébe, munkájába és természetszeretetébe.

A
z 1890-es évek végén kellemes tavaszi szél suhogtatja hosszan 

kinyúlt ágaimat, amikor a kis tisztáson megáll egy szekér, és 
emberek szállnak le róla. Méregetnek, cölöpöket vernek a földbe, 
majd a kijelölt részek mentén ásni, csákányozni kezdik a füves tisztást. 
Késő délután volt, amikor ismét egy szekér kerekeinek zötyögésére lettem 

figyelmes. Téglákkal és kövekkel megrakva, mély nyomokat vágva a föld
be, fordult meg a tisztáson. Az emberek lepakolták az anyagokat és beszél
getésükből megértettem, hogy egy vadászház épül a kijelölt helyen. 
Teltek-múltak a napok, és a vadászház alapja elkészült. A kiásott árokba 
vörös köveket raktak, majd azokat rögzítve téglasorokat helyeztek szép 
egyenesen. A ház előtt két kis téglapillér készült valami tartógerendáknak. 
Nagy a nyüzsgés, fejszék és fűrészek kerülnek elő és éppen felém tarta
nak. Nézegetnek, tapogatnak, majd hatalmas fejszecsapások csattannak 
törzsemen. Hullnak a forgácsok, és néhány perc múlva hatalmas robajjal 
dőlök sorstársaim mellé. Fűrésszel vagdossák ágaimat és megcsupaszít- 
ják törzsemet. Hosszú gerendára szabnak, majd zsineggel kicsapatva 
kétoldalt meglapolnak. Furcsa ez az állapot itt a földön heverve, hiányoz
nak kedves barátaim, akik ágaimon dalolva ugrándoztak, és hiányzik a 
szellő simogatása. Itt fekszünk társaimmal egymás mellett előkészítve, 
és várjuk sorsunk további alakulását.
Újabb napok teltek el, és már az alap tégláin fekszünk, összecsapolva két 
méter magasan. Innen tisztán látjuk a sok letaposott virágot és a kocsike
rekek által felszántott utakat. Újabb gerendákat hoznak, és fölénk elké
szítik a tető tartószerkezetét a kis előtérrel.
Takaros kis faház van kialakulóban a Herma-hegyi tisztáson.
Éjjel dörgött az ég, az eső bő vízzel lemosta rólunk a fűrészport és az illa
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tos faforgácsokat. Reggel ajtót és ablakot készítettek a házikóra, a tetőre 
a cseréptartó lécek is felkerültek. Már igazi ház formánk van, az ajtót és 
az ablakot is zárni lehet.
Az erdő állatai gyanakodva közelítenek meg esténként, és kíváncsian 
nézegetnek, szaglásznak. A lapolt és egymásra helyezett törzseink között 
átvilágít a holdsugár és megpihen a kis szoba sározott járófelületén. 
Reggel deszkákkal megrakott szekér érkezik munkásokkal, akik beszélik, 
hogy a Karácsony-tó mellett elhaladva sok vaddisznót láttak dagonyázni. 
Karácsony-tó: A tó vize télen nem fagy be. Az a lány, aki férjhez akar 
menni, karácsony éjjelén megfürdik benne.
A gyors reggeli elfogyasztása után nekiállnak a ház padlásterét befed
ni, ami egyben a kis szoba mennyezete lesz. Az oldalsó gerendák réseit 
sárba forgatott mohákkal tömítik, hogy a szél ne járjon keresztbe a házon. 
A tetőre felkerülnek a szép piros cserepek, a díszes oromléc, valamint 
a többi díszítőelem. A szoba bal sarkába téglából kis kályha készül vas 
platnival. Szép lett a szoba az üvegablakkal és a ráccsal, ami a betörések 
ellen nyújt némi védelmet. A házat belül fehérre meszelték, így világo
sabb lett és fertőtlenítette is a kis helyiséget.
Herma-hegyi vadászház. Fából készült kis ház. A vadászok pihenője. 
Napok teltek el, és senki sem jött felénk. Erdei barátaink, egyre közelebb 
merészkednek, a cinegék és a csúszkák már az előtér gerendáira is fel
kapaszkodnak. A letaposott virágok újra felegyenesedtek, új szirmaikkal 
illatoznak és pompáznak.
Teltek-múltak az évek, és az emberek egyre szomorúbbak. Sokat beszélnek 
frontokról, háborúról, halálról. Itt az erdei tisztáson barátainkkal, békében 
megvagyunk. Néha puskák dörrennek, ebből tudjuk, hogy vadászok járják a 
környéket, és néhány barátunk többé nem tér vissza hozzánk.
A vadászok mostanában arról beszélnek, hogy nem lehet szabadon vadászni
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a hegyen, mert idegenek határvonalat építettek ki és lelövik az arra járókat. 
Tőlük hallottam azt is, hogy a magyarok építettek egy kis házat az erdőben 
tőlünk hat kilométerre Pécs felé, és ott védik a határt az ellenséggel szemben. 
Magyarok kunyhója: A szerb megszállás idején, az 1920-as években a 
magyar határőrök által épített kis faház. (Romjai a mai napig fellelhetők, 
remélhetően a közeljövőben emléktábla fogja őrizni elődeink emlékét.) 
Az a faház kisebb, és egyszerűbb, is mint a miénk. Gerendák vannak 
leásva, és faágakkal fonták be közöttük a réseket, majd besározták. A 
tetején kátránypapír lécekkel felszegelve, az ajtó előtt kis előtér és fapad 
látható. Ajtaja és szűk, függőleges hosszúkás ablaka a völgy felé néz.
Itt a tisztáson a kis magoncok egyre nagyobbra nőnek és többségükből 
szép fa cseperedett, fenyők, csertölgyek vegyesen.

Szokatlan közeli harangszó szalad végig a hegyen, felriasztva az álatokat. 
Nem tudjuk mire vélni az új közeli harangszót, de néhány nap elteltével meg
szoktuk. Az esti szürkületben vadászok nyitották ki az ajtót és tőlük hallom, 
hogy a háború miatt elköltözött emberek visszatérésük örömére harangtor
nyot építettek Petőcz faluban, és onnan hallani az erős harangzúgását.
Petőczpuszta - vigonvár - 1857-ben már uradalmi major volt, kb.10 épü
lettel. A múlt század elején telepedett itt le néhány német, majd magyar 
kisházas. A század végén cigánycsaládok érkeztek ide. 1930-ban 24 
magyar, 14 német és 32 cigány anyanyelvű élt itt.
A nap magasan a Bodó-hegy felett jár, amikor hintó és szekerek jönnek a 
házhoz szép ruhába öltözött emberekkel.
Tüzet raknak, és a bográcsban hamar főzni kezdik a finom ételt. Gyerekek 
szaladgálnak az erdőben, férfiak beszélgetnek, és nők serénykednek a tűz 
körül. A lovak a tisztás szélében az illatos füvet harapdálják. Valaki vállán 
puskával, szép kalappal a fején, fényes csizmában beszédet mond, majd 
felharsan a vadászkürt hangja.
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Asszonyok poharakat vesznek elő fonott kosaraikból, mindegyikbe bort 
öntenek, majd ismét a puskás ember beszél, majd kiisszák a poharak 
tartalmát. Nagy volt a nyüzsgés egész nap a környéken, szalonnát sütöt
tek nyárson, borozgattak, és hamarosan a cigány hegedűje is munkának 
lát. A madarak dalát elnyomja az erdészek jókedve és a gyerekek vidám 
hancúrozása. Az erdőnek ez a része a pécsi székes káptalan birtoka. 
Az emberek zöme az erdőből él, valamint állattartással foglalkozik. Az 
erdők ölelésében néhány kisebb legelő bújik meg zöld sima szigetként. A 
vizet a közeli forrásból, valamint a mélyre ásott kutakból nyerik. Boldo
gan jönnek minden búcsú alkalmával az erdei kis házhoz.

A fénykép hátoldalán 
olvasható: A Petőczi búcsú 

délutánja alkalmával. 
Felvétetett a „Petőczi" 

Vadászháznál. 1935. 
augusztus 06.

'•Lutonoszky Ernő erdőgondnok, Várnai Tivadar! 
erdőmérnök, Monostori János erdész, Héjjas 
József erdész, Márkus bácsi erdész, Solyom 

János erdész, Bank István erdész, Hojfer Ferenc 
erdész, Gyenisjános erdész és még sokan, akiket 

nem ismerünk fel.

Ebben az időben gyakran vadászik errefelé Mándy Sámuel szentlőrinci 
földbirtokos, aki a vadászati jogot megvette hosszabb időre.
Telnek-múlnak az évek, és néha az őszi időben a vadászokkal idegen 
nyelvű emberek jönnek, akiknek beszédjét nem értem. Puskák ropognak 
szarvasbőgés idején, és sok kedves barátunktól örökre meg kell válnunk. 
Sokan a vörös pocséta környékén esnek áldozatul a vadászok fegyvereinek.
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Vörös pocséta: Véres-kút. A néphagyomány szerint a forrásból vöröses 
víz tör fel. Egy pásztorfiú vagy egy öregember(?) vette először észre a 
földből feltörő vörös vizet. Amikor megkóstolta, akkor derült ki, hogy 
az nem is víz, hanem bor, amelytől egészen megittasodott. A környéke 
mindig sáros, mert vaddisznók járnak ide fürödni.

Ékes trófeáik messzi országokba kerülnek. A vadászoktól hallottam, 
hogy a petőczi gesztenyésben lakmározó és a gesztenyével etetett szar
vasbikáknak sokkal szebbek az agancsai ezért vadásznak rájuk.
Hetek óta kékes füstöt hord felém a szél a szemközti Bodó-hegyen. Több 
boksában izzik a kemény bükkfa, földdel gondosan betakarva, csak kis 
nyílásokon keresztül lélegzik a parázs. Később, amikor a nyílásokat eltö
mik és a tüzet elfojtják, ekkor alakul ki a faszén. A kialudt boksát később 
szétbontják, és a faszenet zsákokba rakva, a városba szállítják.
Bodó-hegy: Bodó-högy. Egy Bodó nevű család birtoka volt. Ilyen nevű 
család korábban élt Kővágószőlősön.
1940-es évek. Néha vasmadarak szállnak az égen dübörögve és mesz- 
sziről hatalmas puskalövések hallatszanak. A vadászok és a falubeliek 
gondterheltek, mert sok embert ismét elvittek a háborúba.
Az erdő csendes, a cigányok batyuba gombákat szednek a közeli tölgyes
ben. A legelő felett rétisas kering, kiterített hatalmas szárnyaival prédára 
lesve. Ahogy telik az idő, a környék is változik. Erdőrészeket vágnak le 
és telepítenek újra.
Ebben az időben ezen a területen Hoffer Ferenc a kerületi erdész, az ő 
kezében van a környék fakitermelése és az új erdők telepítése. Éppen a 
Dömör csernél, a volt pusztatemplomnál telepítik az új erdőt.
Pusztatemplom: A pusztatemplom a Sás-völgyben az Ercék nevű közép
kori magyar település temploma volt. A törökdúlás után nem népesedett 
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be többé. A falu Árpád-kori alapokra épült. A pápai tizedjegyzék szerint 
a XIV. sz. elején már templomos hely volt. Templomát Szent Mártonnak 
szentelték. Romjait kövesút építésekor Reuter Camilló azonosította.
A néphagyomány azt tartja róla, hogy a szigetvári vár kincseit az ostrom 
előtt itt rejtették el. Félelmetes helynek tartják, mert a „szellemek a pin
cében dörömbölnek".
Egy másik legenda szerint itt ásták el a szigetvári vár kincseit egy barlang
szerű mélyedésbe. A kincset keresők itt dörömbűtek a bejárat ajtaján.
A XIV. században (1397: Deremcherd) a Pécsi Káptalan tulajdona volt. Ezen 
a helyen kora vaskori vasolvasztó nyomai (vaslepények) kerültek elő.
1953 tavaszán emberek járják a környék erdeit, és fura műszerekkel vizs
gálják a talajt, valamit keresnek. Az erdészek beszélik, hogy bauxitot 
találtak Kővágószőlősön, és hamarosan el is kezdik a kibányászását.
Az erdészeti utakat és az oroszok üzemi feltáró útjait Lutonszky Zoltán 
tervezi, aki az Országos Erdészeti Tervezőiroda munkatársa. A környék 
erdeire Hoffer Ferenc kerületi erdész vigyáz.
Az 1948-ban betiltott cserkészmozgalom csoport
jai az erdők rejtekében tovább élnek, és hitüknek 
megfelelően végzik nevelőmunkájukat. Tanítják az 
ifjúságot a természet szeretetére, a hitre és az em
beri szeretetre. Itt a közeli Virágos völgy kezdeté
nél a Kétágú-rétnél van táborhelyük. Forrást foglal
nak, óvják a környéket, és éber őreik jeleznek min
den idegen mozgást a tábor felé. A Mókus-forrást 
Vitéz Csokonay Sándor cserkészvezető vagy, ahogy 
akkor őt hívták „Tel Vilmos" építette, és faragta hoz
zá a szép mészkőtáblát 1952-ben.

Mókus-forrás, eredeti 
állapotban

Nálunk, a háznál minden rendben. Járnak ki a vadászok, és a falubeliek 
is kijönnek néha megpihenni. A vendégvadászok ismét eljöttek, és több 
barátomat elejtettek a szép agancsukért és agyarukért. Kővágótöttös köze
iében, a Szent László-forrásnál is jártak a nagyobb trófeák reményében.
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Szent László-forrás: A múlt század végéig zarándokhely volt. A népha
gyomány szerint Szent László király ennél a forrásnál pihent meg egy 
vadászat után, és ivott a forrás vizéből. A víznek gyógyító erőt tulajdo
nított a helyi lakosság. Szömfájós-kút: A forrás vizétől a „szömfájósok", 
szembetegek meggyógyultak. A „hálapénzeket" kis kendőkben kötözték 
fel a forrás mellett lévő fára. Zsolt Zs. még 1950 körül is talált pénzeket 
a forrás vizében.
Egy másik népmonda szerint itt járt Szent László király, és lova lába nyo
mán fakadt a forrás. A csodatévő forráshoz betegek jártak mosakodni, 
és meggyógyultak. Aki itt napfelkelte előtt megmosta a szemét, az meg
gyógyult. Szemmel verés ellen innen vittek szömvizet.

1960. A hatvanas évek egyik tavaszi reggelén teherautó érkezik, és építőanya
gokat pakolnak le róla: téglákat, cserepeket, deszkákat és még sok mindent. 
Amikor elment az autó, az emberek nekiálltak romos tagjaim cseréjének.

Napok, hetek teltek el, és teljesen megújultam. 
Szép betonozott előteret készítettek, téglával 
lerakták a szoba alját, kicserélték a korhadt ajtót 
és ablakot, lecserélték a törött tetőléceket és cse
repeket. A gerendákat belül cementes vakolattal 
simították, és szép szögletes vaskályha került az 
egyik sarokba, a másik sarokba lakkozott ruhás
szekrény és két emeletes vaságy. Büszkén húzhat
tam ki magam, megszépülve az erdő fái alatt. 
1964. A völgyben elkészült a Lenke-forrás és a 
hozzá vezető kis szerpentines erdei ösvény. A ház

A Cinketanya Csokonay Sanyi bácsival és túratársával!
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keleti oldalánál szép sziklakertet alakítottak ki, és sok madárodút és ete
tőt helyeztek el a környék fáira.
1966. Nagy teherautók hangjától zeng az erdő, elköltöztetik a petőczi em
bereket le a nagyobb településekbe, mivel a bányavállalat kisajátította a há
zakat, kerteket, földeket. Szomorú szívvel hagyják el otthonaikat, állatai
kat, levágják vagy eladják. A Monus család az utolsó, aki az erdei települést 
elhagyja. Tóth Gyula és Tóth József (Szabados József) leszerelik a harangot 
a toronyból és leszállítják a szőlősi temetőbe lélekharangnak.
Egyre zajosodik a környék. Kővágószőlős és Bakonya után a szomszéd
ságomban, Petőcz-pusztán is alagutakat, vájnak a föld mélyébe. Hatal
mas robbanások követik egymást nap mint nap. Fúrókalapácsok rezge
tik a mélységet, és a közeli földfelszínt. Műszakváltások előtt a vájvégek 
robbanásai, rezgetik gerendáimat, fütyülő ventillátorok, zúgnak, és 
nyomják el kedves madárbarátaim hangját. Sokuk a zaj ellen messzebb
re költözött és csak néha száll erre vendégségbe.
A magas vas aknatorony karcolja a habos felhőket, kötélkorongjai között 
a napsugarak félve suhannak át. A szép erdőket, réteket szervizutak 
és fúrótornyok sebzik naponta. Már én is tudom, hogy nem bauxitot, 
hanem uránércet bányásznak szerte a föld mélyében.
Telnek-múlnak az évek, erdőket vágnak ki a közelemben, és telepítenek újakat 
helyükbe. Aházat rendszeresen látogatják a kömyékbéli vadászok, erdészek, 
és rendszeresen kint tartózkodik az öreg ordas Csokonay Sándor testnevelő 
tanár. Gondoskodik a madarak fészkelőhelyeiről, madárodúkat készít, szük
ség szerint a hideg idő beálltával eteti is őket. Járja a Mecseket, forrásokat épít, 
és rendbe tartja őket, hogy a szomjazó vándor szomját csillapíthassa. Rend
ben tart engem, a kis faházat, és gondos gazdája a környéknek.
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közben. A képen Csokonai/ Sándor, Kovács 
Kati és Búzás Tibor

1983 tavaszán szomorúan jönnek felém. Csokonay Sándor, avagy ahogy 
ők egymás közt hívták, az öreg ordas barátai. Beszélgetésükből tudom 
meg, hogy kedves és szorgalmas házigazdám nem jön ki többé hozzám. 
A naptárba, ahova a házról és környékéről feljegyzéseket készítettek az 
alábbiakat jegyezték le:
„v Csokonay Sándor tanár úr este hatkor a belklinikán elhunyt. Nyugodjék 
békében, járja az örök vadászmezőket! Isten vele! 1983. március 29."
Barátai rendszeresen felkerestek, rendezgették a környéket, etették a

1993-tól 1996-ig sokszor látogattak, de igazi gazdám nem volt. Állapo
tom egyre rosszabb lett, és ismét romos állapotba kerültem.

1996. november. 3. Kiss Lajossal, régi ismerősömmel és jótevőmmel fia
talok közelednek felém. Kinyitják rozsdásodó lakatomat a bejárati ajtón, 
és belépnek a szobába.
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Örökség

A „Nagy Öregek" ránk hagyták az Ordas-tanyát. Azt kérték, hogy őrizzük 
meg az utókornak fiatalságuk emlékét, az erdőben lévő fenyőgerendákból 
épült kis házikót. Amikor odamentünk, akkor már az erdő kezdte vissza
követelni területét. Körben bozótos és felnövekedett kis cserjék sorakoz
tak a ház körül. Az ajtót kinyitva évek nehéz szaga csapta meg orrunkat. 
Leszakadt mennyezet, fekete falak, riadtan szaladó bogarak csodálkoz
tak ránk. Pókhálók őrizték a közel évtizedes titkokat. Fogasok sokaságán 
munkában megfáradt ruhaneműk lógtak vigasztalanul. Valamikor régen 
források csobogása, madarak csiripelése vidította őket. A nagy szekrény
ben régi dolgos kezek munkáját őrzik a tárgyak még mindig fegyelmezett 
vigyázzállásban. Gondosan címkézett dobozok, precízen tárolt szerszá
mok, eszközök, mind a régmúltat idézik. A falakon petróleumlámpától 
megsárgult képek figyelik mozdulatainkat. Sanyi bácsi és Lucu bácsi néz 
le ránk egy fényképről megszakítva a szalonnasütést. Szigorú pillantá
suk szinte a téglából rakott padlóhoz ragasztja lábainkat. Levéve az ablak 
spalettáját, a napfény kacéran kacsint szemünkbe, biztatva, tegyük rend
be a dolgokat, legyen újra élet a falak között.
S lám, eltelt egy év, a ház sebeit begyógyítva tisztaság öleli körbe a házat. 
Az öreg ablaküvegeken fénysugarak vidám táncot járnak. A mázolá
sok festékillatától még fintorog az erdő, de a madarak és az állatok már 
rácsodálkoznak a megszépült kis tanyára. Tavasszal meglepődve dug
hatják ki fejüket a hóvirágok, héricsek, bazsarózsák és a többiek a szépen 
megtisztított sziklakertben. A padláson élő kígyók visszatérő barátként 
tekerednek a gerendák között, fogasra akasztva megunt bőreiket. Most 
már alszanak a szaladgáló gyíkok a lódarázs sem rémisztgeti lépteinket. 
A madáretető még romosán, szomorúan vár a sorára, hogy ő is megújul
va fogadhassa éhes barátait. A falon lógó képről Sanyi bácsi már meg
nyugvással tekint le ránk. Látja, a dolgos kezek miként állították vissza 
omladozó háza régi varázsát. Tárgyai, emlékei most is itt élnek velünk 
békességben. Szeretnénk megőrizni az utókornak a ház szellemét, azt a
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Fontosabb események a ház és környezete életében:

1998. Elkészül a Csokonay-kút és a vele összeépített túlfolyó, a csepe
gő, ami az év nagy részében csörgő forrásvizet biztosít a megszomjazott 
vándoroknak.

Csepegő

•.........

&

w ¿v-' t4'-

Feketén alussza álmát az öreg ház, 
Eltűnt ragyogása, lekopott róla a máz. 
Elcsúszott cserépen mohák terpeszkednek, 
Pókok a szobában versenyt ereszkednek.

Ordas tanya
Padláson a múltat szépen sorba raktuk, 
A háznak szellemét talán nem zavartuk.
Padláson a kígyók nekünk jó vendégünk, 
Igaz - felmenve hozzájuk, kicsit félünk.

Dohos illat a szobát körbe járja, 
Ajtónak nyitását már nagyon várta. 
Leszakadt a mennyezet most ágyon pihen, 
Helyén a kígyóbőr lágyan tovalibben.

Zanótbokrok sora díszíti a házat, 
A berkenyefa hozott néhány erős ágat. 
Sziklakertben tavasszal tarka virágok, 
Gyönyörű szememnek, amit akkor látok.

Idő festette falakon képek lógnak, 
Róluk a szempárok felragyognak. 
Szemükben látjuk a háznak régi fényét,
Ok tán bennünk látják, emlékük tovább éltét?

A régi ösvényen a völgybe járva, 
Az új forrás jöttünket csobogva várja. 
Folyik a víz, hangosan csörgedez, 
Turista, ha erre jár, téged majd felfedez.

Széles kőfalon márványtábla díszük, 
Mellette az oldalban csodabogyó nyílik. 
Sanyi bácsinak volt ez kedvenc növénye, 
Táblán az O neve, s benne emléke.

Múltak a hónapok, rohantak az évek, 
A fal s a mennyezet újra nagyon szépek. 
Szekrényben a poharak csillogva állnak, 
Szerszámok, eszközök új munkákra várnak.
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Szorgos turista, Horváth Renáta

érző madárodií szállítás közben

Faszerkezetek ápolása permetezéssel

Ebédfőzés a dolgozóknak, 
Baumann Józsefié (Ági)

Az Ordas tanya környezete 
."VT ~

309



Baumann József: Az Ordas-tanya ...

Madár dalol az ágon szellő sem lebben, 
Kis gyík szalad fürgén énmellettem. 
Fülledt a levegő, az egész erdőt nyomja, 
Pitypang parányi magját fehér ernyőn szórja. 
Megdörren az ég, a langyos szelet tolja, 
Fákon a sok levelet mind felborzolja. 
Az égen sötét felhők gyülekeznek sorban, 
Madarak lapulnak a sűrűn nőtt bozótban. 
Erősödik a szél, a fák ágait rázza, 
Földön a virágokat sorba megtépázza. 
Sötét a tisztás, eső hull a hideg égből, 
Nem enged a vihar dühöngő erejéből. 
Hatalmas fénnyel villám csap a földre, 
Végig szalad a völgyön, üvöltve, dörögve.

Herma-hegyi vihar
Remegnek a fák, kövér esőcseppek hullnak, 
Mikor lesz már vége az iszonyú viharnak? 
A csatorna száján habzó víz hömpölyög, 
Felettünk az ég újra csak menny dörög. 
Szél fúj az ablakra ezernyi apró gyöngyöt, 
Alatta egy kis folyam koszosán hömpölyög. 
Elcsitul a vihar, a fák is szebben állnak, 
Kis madarak a fákon egyre feljebb szállnak. 
Újra itt a gyík, óvatosan sétál körbe, 
A vihar pici testét kissé meggyötörte. 
Előbújt a nap, ágakon gyöngyöt csillant, 
A vihar gyorsan jött, de gyorsan el is illant. 
Madarak dalolnak ismét az öreg fákon, 
Mindig ilyen csendre és boldogságra vágyom!

Vándorhoz
Fáradt vándor - ha kis tanyánkat utadon érinted, Csodáld a sok tarka virágot, mely körbevesz, 
Ülj le a tisztáson, és ott békédet megleled. Lenn a völgyben hűs forrás vidáman csörgedez.
Óvd a házat és a környékén élőket, S ha kipihented magad, jó utat, kedves vándor,
Ne zavard a ház körül pihenő hüllőket! Utánad ismét csendes és tiszta marad a tábor.

A tél
Fagyos szél csörget csontos ágakat, letépve róla a vacogó levelet, 

És a Szürke dunnát szétszakítva, havat szór a didergő tájra. 
Sűrű pelyhekben hull a fehér hókristályok sokasága, 
Betakarva a csörgő avart, a megbújó sok apró életet. 

Vastagszik a fehér dunna, zanótbokor könyököl fel rajta, 
Erőlködik, de vékony ágait a hótól felemelni nem bírja.

Világosság birkózik dacosan a sötét felleggel, 
Hamarosan végez a havat hozó elemmel. 
Az öreg tölgyek kérgét vastag hó borítja, 

Leveles ágait a hó a földig szorítja. 
Lapulnak a vadak az avarba bújva, 

Várják, hogy a felleget a szél tovafújja.
Éhes a róka, ugrálva jut előre a mély hóban, 

Keresi a nyulat, az most vajon hol van? 
Vaddisznó röffen, hasa medret formál, 
Mellette még három éhesen motoszkál. 

Cinke száll a havas ágra, hintázna ő rajta, 
De a megindult lavina őt messze elsodorja. 

A fagyos csendet hatalmas reccsenés zavarja, 
A vén tölgyet a hó a mélybe taszítja. 

Hasadnak az ágak, havat szórnak az égre, 
így lett egy életnek, most örökre vége. 
Törzse mentén, a makkok várakoznak, 

Ha elmúlik a tél, helyébe új életet hoznak.
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Havas fák ágai között lapul a csend, 
Alatta bokrokon madárcsapat pihen. 
Hópelyhek hullnak egymás után sorban, 
Zanótbokor virít a dunnás puha hóban.

A tisztás bútorain vastagon ül a hó, 
Kinézni a szobából, jaj de nagyon jó.
Forralt bor illata tölti meg a szobát, 
Szürcsölve isszuk minden egyes kortyát.

Tél a Herma-hegyen
Fejjel lefele csúszka siet az öreg tölgyön, 
Hogy csőrébe sietve újabb rovart tömjön. 
Hóra a vakond épít magas, barna tornyot, 
Sietve a mélyből újabb földet hordott.

Alszik a tűzrakó, vastag hó borítja, 
Az almafa ágait feléje kinyújtja.
Mintha érezné a kihunyt tűz melegét, 
Amikor a láng borzolta ágait s levelét.

Kályhában fát ropogtat a tűz melege, 
Lángját a hasábon körbe-körbe terelve. 
Ablakon a fagy díszes jégvirágot rajzol, 
Cinege az etetőn puha hájat majszol.

Kéményből a fustcsíkok a fák közé szállnak, 
Melyek sok éve már a ház mellett állnak. 
Vigyázzák a csendet a hosszú téli esten, 
így telnek a napok egymás után rendben.

Csodálatos úton, csodálatos 
túravezetéssel értünk el az Ordas- , 
tanyahoz. A vendéglátás mindent 
felülmúl. Az érdekes ismertetők 
és a nagyítóval vizsgált virágok 

sokáig felejthetetlen élmény marad 
számunkra. Köszönjük Józsinak és 

Áginak ezt a szép délelőttöt a Komlói 
Hétdomb Természetbarát Egyesület 

tagjai 32-en.

A forrásépítőnek 
Ha látod e forrást, 
mint, enyhét adó 
hűs, vize csurran 
szomjadoltán, 
Vésd, az eszedbe,
Ki kövét emelte
Ember, a javából.

Baumann Józsefnek.
(Fekete Bálintné Judit)

311



Baumann József: Az Ordas-tanya ...

14 fő Arany Horda Egyesület.

2004. június. 13. Esős, párás időben 
túráztunk a környéken Baumann 
Józsi vezetésével. Túra után finom 

ebédet kaptunk a tanyán. Élveztük a 
természetet és a kellemes társaságot, 
a házigazdák szíves vendéglátását. 

Köszönjük szépen.

Felhasznált irodalom: Baranya Megye Földrajzi Nevei
Szerkesztették: Babics András és Szita László
Arégi eseményeket elmondták: Gyenis János, Maurer Péter és felesége, Lutonszky 
Zoltán, Temmert József és felesége.
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Baumann József

Koponya-kút

2004. JÚLIUS 7., SZERDA

Nyolc órakor gurulunk ki a terepjáróval az Árpád-tetői Erdészet alsó 
kapuján, és elindulunk Mánia irányába. A kocsi platója megrakva min
dennel, ami a forrásépítéshez szükséges. A hátsó ülésen kissé szabályta
lanul négyen szorongunk, így haladunk lefelé a kanyargós aszfaltúton. 
Mániánál balra fordulunk, és most Sikonda irányába gurulunk egészen 
a Szent Imre-forrásig. Itt meredeken emelkedik az út felfelé. Szerencsére 
három napja nem esett az eső, így nem csúsznak a kerekek. A felezőt így 
is be kell kapcsolni a kocsin, hogy minden kerék kapaszkodjon. Szép 
erdészeti utakon kanyargunk tarka virágok és terpeszkedő keserű gom
bák mellett. Elérjük a Málomi erdő tetejét, és jobbra fordulva elindulunk 
a kátyúkkal tűzdelt útszakaszon. Átvergődünk a kátyúkon, és elérjük a 
völgybe vezető erdészeti utat, amin jobbra fordulva lefele megközelít
jük a forrást. A lapos platón lepakoljuk a szerszámokat és a forrásépítés 
egyéb kellékeit. Béla a gépkocsival elsiet, hogy a vágotpusztai útépítés
nél néhány száraz fát kivágjon, ami akadályozza az építést a kitűzött 
útvonalon. Négyen maradtunk. Elkezdjük a szerszámokat lehordani a 
szűk völgybe, ahol a Koponya-kút szép kifolyósra lesz kialakítva. A vad
csapáson haladva könnyen visszük terheinket.
A tavasszal feltárt vízfakadás medencéjében csillog a forrásvíz, majd 
onnan kicsordulva elindul a meredek völgy irányába. Barátaimnak 
elmondom, hogyan képzelem el a forrás kivitelezését, amit első hallásra 
nehezen értenek meg. Kipakolom az előkészített ülepítőmedencéből a 
gégecsövet és a kifolyó vastag falú alumíniumcsövét, így már érthetővé 
válik elképzelésem. Jerszi Lajos és Straus Mátyás elkezdik kibővíteni a 
feltárt vízfolyást, hogy a harmincliteres medence beleférjen. Orsós Józsi
val a medence és a hasadt sziklafal közötti nyolcméteres szakaszon a 
csővezetéknek ássuk a nyomvonalat. Szerencsére mindannyian csizmá
ban vagyunk, így nem zavar a lábunk alatt dagadó sártenger. Betemetett, 
iszapba ágyazott karvastagságú ágak állják utunkat az ásás során, melye
ket ásóval és feszítővassal távolítunk el. Időnként rothadásból eredő 
gázok törnek fel lábunk alól, és keverednek a kellemes erdei levegővel.
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Szerencsére ma nincs kánikula, így munkánkat a hőség nem lassítja. 
Időnként szúnyograjok támadnak bennünket, de mi legyőzzük őket 
néhány tenyércsapással. Felettünk zörög az avar, feltekintve észrevesz- 
szük Bélát, amint egy cementeszsákkal közeledik felénk. Felszólok neki, 
hogy a zsákot hagyja fent, mert veszélyes vele lejönni a munkaterületre. 
Szerencsére kevesebb anyagra lesz szükségünk, mert a forrás homlok
falának természetes kőtömböt fogunk felhasználni. A hasadt sziklafal 
közé építjük a kifolyócsövet, amit körbefalazunk, így olyan hatása lesz, 
mintha a sziklából folyna a víz. Lajos szól, hogy próbáljuk meg a meden
cét a helyére tenni. Odaviszem a műanyag ülepítőmedencét, és lassan 
belenyomom a sártól átláthatatlan vízbe. A méretek jók, de lefelé húsz 
centit mélyíteni kell. A kőművesserpenyővel kimerem a vizet vödrökbe, 
és így láthatóvá válik a forrás befolyó ere. Szépen csordogál a forrás
víz a mederbe a sárgás kőzet közül. A medence alja a forrás fakadási 
szintje alá kerül ötven centiméterrel. Mátyás feszítővassal mélyít lefelé, 
Lajos lapátolja félre a kitermelt anyagot. Hárman kiterítjük a gégecsövet, 
belepróbáljuk a kiásott árokba, melyben sáros víztócsák nyújtózkodnak. 
Szárazra törlőm a gégecsövet és a kifúrt medencét, majd beragasztom. A 
ragasztó ecetes illatát kapja fel a szellő, és repíti szét a fák lombjai közé. 
A kimélyített gödörbe lassan belenyomom a medencét, melynek furatain 
keresztül sáros vízzel töltődik fel. A medencét kövekkel rögzítem, majd 
melléje is öklömnyi köveket dobálok. A kövek feladata, hogy durva szű
rőként működjön. Barátaim már nagyon éhesek, mert a megszokott reg
geli idő már régen elmúlott. Felmásznak az ideiglenesen földbe mélyített 
lépcsősoron, majd a terebélyes bükkfa alá telepednek, és nekiállnak fala
tozni. Mivel nem szoktam reggelizni, folytatom a munkát. A medencére 
rátekerem a piros fedelet, és a kiásott agyagos földdel betemetem oldalról 
körben. Két vastagabb ágat keresztbe teszek a fedélen, majd egy nagyobb 
homokkő darabot ráemelek.
A gégecső végénél megindul a vízfolyás először csöpögve, majd szépen 
csorogni kezd. Megmosom a kezem a zavaros vízben, és készítek felvé
teleket a munkálatokról. Barátaim befejezték a reggelit, és újult erővel 
folytatják a még hátralévő munkát. Lajos és Józsi a lépcsősor végleges 
kialakításának lát neki, mi pedig a gégecső betemetését végezzük. A szik
larepedésnél feszítővassal mélyítünk, hogy az ülepítő kifolyási szintje 
alá kerüljünk. Sikerül a próba. A csövet végleges méretre levágom, bera
gasztom az alumínium kifolyócsövet, majd a résbe igazítom és kővel 
kiékelem. A víz szépen csordogál a csillogó csövön keresztül. Mátyást 
megkérem, keverjen egy vödör anyagot a cső befalazásához, Béla és Józsi 
segít az árkok temetésében. A medencét a kiásott agyaggal betemetem, 
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közben jól megtaposom, hogy az esetleges szivárgásokat megakadályoz
zam. A kifolyócső végétől betájolom a medence középpontját, ami 206 
fok és 8 méterre van innen. A medencétől jobbra az oldalban 1,5 méterre 
egy nagyobb szikladarab található. A Forrás vízhozama 3 liter percen
ként, és 10,7 fokos.
Az erős cementes anyaggal befalazom a kifolyócsövet és környékét. Bélát 
és Józsit megkérem, hozzanak néhány nagyobb lapos követ a forrás elő
terének kialakításához. A megfelelő kövek a meredek oldalban vannak, 
nagyon nehezek, ezért óvatosan és lassan kell iderángatni őket. Szeren
csére sikerül a feladat, és az alapkészítés után mindjárt a helyükre is 
kerülnek. A munkálatok idejére a kifolyó vizet csövön elvezetjük lejjebb. 
Illesztgetjük a köveket, csinosítjuk a környéket. De mindezt úgy, hogy a 
növényeknek ne okozzunk kárt. A lépcsőket sárga homokkal szórjuk le, 
így eső után kevésbé fog csúszni. Az előtér köveinek réseit kitöltöttük 
betonnal, termőföldet szórtunk rá vékonyan, így a mohák hamar megte
lepednek majd rajtuk. Már csak a forrás táblájának bevésése és beépítése 
van hátra. Viszonylag könnyen bevésem a homokkőbe a szögletes táblát, 
ami sárgás színű gránitból készült. A felirat rajta: Koponya-kút, 2004. 
Beragasztom a táblát erős cementes anyaggal, majd szépen lesimítom a 
fugákat. A többiek a szerszámok egy részét már felhordták a bükkfa alá, 
ezért én is igyekszem a kőművesszerszámokat hamar elmosni az új forrás 
vizével. Elkészültünk a munkával és gyönyörködünk a szép új forrásban 
és a csodálatos környezetben. A sziklákon gímharasztok tömege lógatja 
méregzöld nyelvét, fodorkák feszítenek a sziklarepedésekben, és boros
tyánok ereszkednek a tíz méter magas sziklafalakon. Újabb felvételeket 
készítek az elvégzett munkáról és a munkásokról. A tetőről dudaszót 
hallunk. Megérkezett a terepjáró értünk. Szerszámokkal és anyagokkal 
felpakolva elindulunk az autóhoz, ami a meredek oldalban nem is olyan 
egyszerű dolog. Kifáradva rogyunk le az autó mellett, szusszanunk egyet 

k szűk völgyei, a magas fákkal és a 
szerteágazó vadcsapásokkal.
A terepjáró lassan elkezd kapasz
kodni felfelé, kerekei alatt recseg- 
nek-ropognak az elszáradt faágak. 
Ismerős terepen haladunk a Szent 
Imre-forrás felé, jó hangulatban. 
A tönkrement forráshoz sétálunk, 
megbeszéljük a teendőket, mivel ez 
lesz a következő forrás, amit szeret
nénk felújítani.

a felpakolás előtt. Szép ez az erdő a
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Az erdészet telephelyén felkeresem az irodában Papp Kálmánt, az Árpád
tetői Erdészet igazgatóját, és beszámolok neki az elvégzett munkáról. 
Megbeszéljük a további forrásépítési terveket és az építési ütemezéseket. 
Visszamegyek barátaimhoz a műhelybe, majd tőlük is elbúcsúzva indu
lok hazafelé.

2004. július 25.

A vágotpusztai gerincen haladunk városi autónkkal a Koponya-kúthoz, 
hogy a forráshoz vezető útjelzéseket felfessük. Az út egészen a vízmű 
nyelőig durva zúzott kővel van öntve, és egyszer lehengerelve. Lassan 
haladok, de még így is felvágódnak a kövek a kocsi aljához. A vízmű 
után sima hengerelt az út, nincs rajta kő, jól lehet haladni, csak utánunk 
porfelleg terjeszkedik az erdőre és a kocsira. Áthaladunk a kis telepü
lésen, és megtudjuk, hogy a Lóri felé megjavították az utat, így le lehet 
jutni a köves erdészeti útra. A piros keresztjelzésről ágaztatjuk le a piros 
körjelzést, ami a turistáknak jelzi, hogy ez egy forráshoz vezet. A szer
számokat és egyéb eszközöket kipakolva a kocsiból nekiállunk az ala
pozásnak. így haladunk a forrás felé, jelölünk és festjük a fehér alapot. 
Egy óra alatt érünk a forráshoz, ami kellemes csobogással fogad bennün
ket. Ági elvégzi a forrásnál a vízmennyiség- és a hőmérsékletmérést, és 
lejegyzi részemre.
A Koponya-kút vízhozama 1,5 liter percenként, és 11 fokos.
A piros festékkel elindulok felfelé, hogy a körjelzést ráfessem a fehér 
alapra. A tereplépcsőt elhagyva hiányosnak ítélem a jelzést, ezért még 
egy jelet felfestek a hiányos szakaszra.
Fent egészen jól megszáradt a festés, így kezdhetem a piros körök felfes
tését. Jól mutatnak a fehér alapok és nyilak a rajtuk lévő piros körökkel. 
Mire leérek, Ági szépen kiigazította a lépcsőket és összeszedte a lehul
lott ágakat. Összepakoljuk a dolgainkat, és elindulunk szép lassan fel
felé, közben számoljuk a festett jelzéseket. Az elágazásig tizenhárom je
let számolunk meg.
Bepakolunk a kocsiba, majd elindulunk a Lóri kulcsosház felé a frissen 
készített dózerolt úton. Gyorsabb a haladás, mint befelé, így hamar a 
völgybe érünk. Felvételeket készítek a turistaházról és a vadászházról.
A házak körül elfogadható a tisztaság, a kulcsosház szépen rendbe lett 
hozva, az ablakok nyitva, a szobákban is rend látható.
Tovább haladunk a lepusztult erdészeti aszfaltúton, egészen az Abaligeti 
útig, ahonnan már kényelmesen haladunk Pécs felé a portól alig felis
merhető autónkkal.
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Szent Imre-forrás

2004. július 27.

Kellemes nyári reggelen pakoljuk össze a forrásépítéshez szükséges dol
gokat a Mecseki Erdészeti Rt. Árpád-tetői Erdészetének műhelyénél. 
Minden felkerül a terepjáró platójára és az utánfutóra, így már guru
lunk is Mánfa felé. Mánfa után Sikonda felé fordulunk, és elhagyva a 
Bánusz-tanyát, balra letérünk az aszfaltúiról. Kis zötykölődés a terepen, 
és pár perc múlva elérjük a Szent Imre-forrást. Az erdészet dolgozói egy 

napot már itt töltöttek, elvégezték 
a tereprendezést, köveket gyűjtöt
tek, valamint a régi elavult for
rást szétbontották. A forrásmező
ből csorog a víz, hozama három 
liter kb. és szép tiszta. Lepakol
juk az anyagokat, a szerszámokat, 
majd az utánfutót lekapcsoljuk a 
gépkocsiról, és búcsút intünk a tá
vozó terepjáró vezetőjének. Csend 
uralja a tájat, a tarvágásban hatal
mas területeken a kéküstökű csor- 
molyák, magas aranyvesszők és 
harangvirágok virítanak.

Béla és Józsi nekiállnak az ülepítőmedence helyének elkészítésének, mi 
Lajossal az alaphoz szükséges köveket gyűjtjük össze a bontásból. A fala
záshoz triász mészkövet és miocén kori gömbös köveket használunk fel, 
ami a környékre jellemző. Az erdő nyugalmát szerszámaink hangja töri 
meg, a tiszta forrásvizet lépteink és a víz alá merülő ásó zavarja fel. Jó 
ütemben haladunk a munkával, és az előkészített ülepítőmedence is a 
helyére kerül a forrásmező elé mélyítve. Az út alatt átvezető vascsövön 
átfűzzük a műanyag gégecsövet és a másik oldalon várjuk a víz megje
lenését.
Az ülepítőmedencében a vízszint már a cső fölé emelkedett, és még min
dig száraz a cső vége. A szem csal, mert úgy látta, hogy elég az esése a vas
csőnek a kifolyásig. A víz ismeri a természet törvényeit, felfelé csak akkor 
folyik, ha kényszerítik. Duzzasztani nem szabad; ezért a vascső mellett 
árkot kell mélyíteni a köves talajba. Húsz centivel kellett lejjebb ásni, hogy 
a természet törvénye szerint a víz a forrás kifolyásától lefelé haladhasson. 
Sajnos ez sok munkába, csákányozásba és lapátolásba került.
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A víz a kiásott, árokba fektetett gégecsőben megindult a leendő forrás ki
folyócsövének magasságába, és azon szépen csobogott. Papp Kálmán, az 
Árpád-tetői Erdészet igazgatója éppen az örömteli események finisében 
toppant be a kis tisztásra. A csövön a felkavart sáros víz folydogált, és az 
alatta lévő kis tavacska felét szürkére színezte. A kíváncsi békák is hát
rébb húzódtak, csak a csiborok úsztak sebesen a homályos közegben. Ki
csit pihenünk és megbeszéljük a következő feladatokat.

A forrás vízhozama 3 liter percenként, hőmérsékleten,6 fok. A vízgyűjtő 
vagy ülepítőmedence a forrás kifolyócsövétől 166 fokra és 10 méterre talál
ható, harminc centi mélyen egy lapos homokkővel letakarva.
Béla és Józsi a forrásmezőhöz öklömnyi köveket hord, és a kifolyás és a 
medence közé rakosgatja. Lajos nekiáll betont keverni, hogy az általam 
beillesztett köveket rögzítsük. Az alapot vízmértékbe állítottam, utána 
kiöntöttem betonnal. Béla befejezte a kövek berakását, Józsi több talicska 
agyagot hozott a vízmosásból. A kövek tetejére fóliát terítünk, erre lapá
toljuk a vízzáró agyagréteget. A fólia azért kell, nehogy eltömődjön a víz
járat a forrásmező és az ülepítőmedence között. Az agyagréteg az esővíz és 
a felszíni vizek elszigetelésére szolgál. Az agyagos vízelvezetés a vascsőbe 
vezeti a nem kívánatos folyadékot, így nem szennyezi be a forrást.
A nap sugarai bökdösik testünket és megmerülnek a kis tó vizében.
A forrás alá egy százas vastagságú műanyag vízelvezető csövet építek, 
hogy az esős időszakban a fal mögül a vizet elvezesse. A cső a forrás elő
tere alá van mélyítve, és be van betonozva kőágyba.
Béla és Józsi lebontották a régi forrás kilátszó részeit, és elrendez-
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ték a terepet. Feszítővassal kiemeltem a forrás nevét magában foglaló 
homokkő tömböt, majd a felesleges részeket levéstem róla. Lajossal 
emeljük a megfaragott követ új helyére, a triász mészkövek közé. Beál
lítjuk vízszintesre, kiékeljük, rögzítjük, majd kiöntjük betonnal. A tete
jére találunk a készletben egy megfelelő formájút, amit előkészítés után 
ráhelyezünk, így elértük a végleges magasságot. Holnap folytatódhat a 
munka a forrás kőfalának végleges kialakításával és egyebekkel.

A terepjáró a megbeszélt 
időben érkezik. Pakolás 
után nemsokára az erdé
szet telephelyén tisztál
kodhatunk.

2004. július 28.

Hajnalban esett az eső, 
most is szemerkél a szür
ke felhőkből. Szervezzük 
a dolgokat, néhányan 
a munka elhalasztását 
javasolják. A többség úgy 
dönt, ha már rákészül
tünk, akkor folytassuk a 
forrás építését.
A terepjáró nem tud felka

paszkodni a kis emelkedőn, mert nem megfelelő gumi van rajta. Oldalról 
nyomjuk, így a harmadik nekirugaszkodásra sikerül a tervezett helyre 
odajuttatni az anyagokat. 
Leakasztjuk a ponyvás 
utánfutót a terepjáróról, 
hogy elmehessen végezni 
a további fuvarokat, mi 
pedig kicsomagoljuk az 
anyagokat. 
Ma már Straus Mátyás 
barátunk is itt van velünk, 
igy teljes a csapat, min
denkinek megvan a fel
adata.
A forrás előterébe beépí
tek két betontéglát, amin 

319



Baumann József: Forrásépítések a Mecsekben

kényelmesen lehet majd a poharakat megtölteni finom forrásvízzel. Egy
re jobban elered az eső, letakarjuk a friss betonozást fóliával, és bebú
junk az utánfutó ponyvája alá. Az esőcseppek hangosan dobolnak, az er
dő sötétje felé nézve látszik a sűrű eső. Bizakodunk és reménykedünk, 
hogy nem esik sokáig, nehogy az ellendrukkereknek legyen igazuk. A 
fentieknél belső óhajunk meghallgatásra talált, mert tíz perc múlva el
állt az eső.
Formálódik a homlokfal és az előtér, és már a lépcsők is szépen alakul
nak a kis partoldalban. A lépcsőknél kitermelt földet a forrás hátfalának 
kialakításánál használjuk fel.
Béla és Lajos tüzet raknak, mert felső ruháink egyre jobban átnedvesed
nek, szárításra szorulnak. Józsi a Mátyás 
által összetört tájidegen, kemény vulkáni 
követ hordja fel talicskával, hogy a meder 
alját ezzel béleljük ki. A kerületi erdész fia, 
Hágendor Norbert érkezik csúszkálva az 
átázott úton. A környéken lévő erdésze
ti munkálatokat ellenőrzi, és tetszik neki 
a szép építmény és a csorgó, csillogó for
rásvíz. Itt is ragad, mert megtudja tőlünk,

hogy ma nem mentek fel az erdőtisztí
tást végezni az emberek.
Jólesik a tűz lángjánál melegedni, szá
rítani nyirkos ruháinkat. Beszélgetünk 
az erdei kőkeresztről, ami a környéken 
áll, de még nem volt időm megkeresni. 
Norbi hív, hogy menjek vele, itt van a 
közelben néhány percre. A térképen jel
zett helytől keletebbre van, a forrástól

még balra felfelé kb. kétszáz méterre. Kis tereplépcsőn találjuk meg ki
dőlve, a moha már vastagon benőtte darabjait. Valamikor erre lehetett a
Szent Lászlóról elnevezett kis település. 
A többiek elrendezték a terepet, és a forrás 
hátfalára egy kis erdei pajzsika is lett ültet
ve díszítésül az erdészeti út közepéről. 
Várjuk a kocsit. A tűz melegénél „forró 
kakaspörköltről és kellemesen habzó 
finom sörről álmodozunk mindannyian". 
A letakart forrást kicsomagolják a fiúk, én 
pedig felvételt készítek a szorgos munká-

320



Baumann József: Forrásépítések a Mecsekben

sokról és a környékről. Éppen hogy végzünk 
a fotózással, meghalljuk a terepjáró hangját, 
ami a nagy sárban csúszkálva közeledik fe
lénk. Ráakasztjuk az utánfutót a megtisztí
tott szerszámokkal és anyagokkal, majd las
san elindulunk az erdészet telephelyére.

2004. július 30.

Az erdészeti sorompótól indulok be a 
forráshoz, tizenöt kiló cementtel és szer
számokkal felpakolva. A nap erősen süt 
délelőtt kilenc órakor, de a felszálló pá
ra csökkenti a napsugarak bökdöséseit. 
Kerülgetem az elmúlt nap nagy esőzé
sének nyomait. Az erdészeti úton, vas
tagon sárgás iszap terpeszkedik egé
szen az út szélén lévő növényzetig. Az 
erdőt elérve jobbra fordulok, és a zöld 
körjelzést követve hamar ott vagyok a 
forrásnál.

Minden rendben, lepakolok és előkészítem a tervezett munkához a szer
számokat. A nagy vödörrel a közeli meredek úttól hozok három forduló 
gömb formájú követ, a forrás ívének lezárásához. A maradék homok és 
cement elegendő erre a munkára, amit erre a célra itt elrejtettünk. Keve
rem a betont, és közben viaskodok az izzadságomra éhes bögölyökkel. 
Szép félkörívet sikerült formálnom sablon nélkül, csak úgy szemmér
tékkel. A lépcső előtti patakmederben lévő köveket felül aprókkal kitöl
tőm, ezután kiöntöm betonnal. A forrás táblája alá középre, erős betonba 
egy kis fakeresztet ragasztok, 
ami illik a táblához és a néhai 
település hangulatához, emlé
kéhez. A maradék folyami ho
mokkal leszórom a lépcsők fe
lületét, majd készítek felvéte
leket az elkészült új forrásról.
Boldogan indulok kifelé a tű
ző napsütésben a piros-fehér
re lefestett erdészeti vasso
rompóhoz, ahol a kocsimat 
hagytam.
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Bikfa-forrás és az Eta-forrás

2004. OKTÓBER 6.

Az Árpád-tetői Erdészet telephelyéről indulunk két anyagokkal és szer
számokkal felpakolt autóval Mánfa felé. A Ciframalom előtti csárdánál 
balra fordulunk, és elindulunk be a völgybe, ahol a két forrást fogjuk 
felújítani. Autóval öt perc sem telik el, és máris elérjük az úton átvezető 
vascsövet, amin a forrás vize folyik át az úttest alatt. Félreállunk a kocsik
kal, ezután gyalog megyünk a Bikfa-forráshoz. Innen az útig az erdészet 
dolgozói, Jerszi Lajos és Orsós József már kimélyítették a kis patak med
rét. A környéket a vízügyesek az elmúlt évben összevissza túrták egy 
csőrepedést keresve, így a forrás medrét is tönkretették. A forrás csövén 
nem folyik a víz, csak alatta szanaszét.
Kiderül a munkák elosztásánál, hogy a vállalkozó emberei nem megfele
lő szerszámokkal és csizma nélkül jöttek a munkát elvégezni. A bosszan
tó dolgok miatt átszervezem a feladatokat, és így a vállalkozó munkásai 
követ gyűjtenek a partoldalból a forrás falazatának építéséhez. Én az 
erdészet dolgozóival beszállok a terepjáróba, és elindulunk az Eta-for- 
ráshoz. A szép erdei úton - a patakon átkelve - odaérünk a Kőlyuki bar
langhoz. A sóder és a homok halmokban a lapos placcon pihen, várja, 
hogy felhasználásra kerüljön.
Megbeszélem barátaimmal a feladatokat a forrás építésével kapcsolat
ban. Ki kell mélyíteni a forrás medrét tíz méter hosszan, és a régi vízgyűj
tő medencét eredeti mélységében. Jerszi Lajos, Szász Béla és Orsós Józsi 
nekiállnak a munkának, én pedig Ásványi Sándor gépkocsivezetővel 

elindulok vissza a másik for
ráshoz. A vállalkozó emberei 
már egy kupac durva szemcsés 
homokkövet gyűjtöttek a forrás 
mellé. Deszkákból építettünk 
egy dobogót a forrás előterébe, 
hogy félcipőben is lehessen dol
gozni a forrásnál. Leemeltük a 
forrás ülepítőmedencéjének 
beton fedlapját, és a szívaty- 
tyúval elkezdtük leszívat

ni a vizet, hogy kellően kitisztítsuk és kikenjük a réseket vízüveges 
masszával. Sajnos a szivattyú szűrője többször eldugult az apró foszló 
anyagokkal, ezért abbahagytuk a víz kiszívatását. Kértem vödröt, hogy
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kimerjem, de kiderül, még 
vödrük sincs a szerszámok 
között. A vérnyomásom 
felszaladt az öreg bükkfa 
csúcsáig és onnan lecsorog
va kissé megnyugodtam. 
Ismét át kellett szervezni 
a munkát. Nagy kínlódás
sal a forrás medencéje alá 
ásva leengedtem a medence 
vizét. Kimertük az iszapot
kőművesserpenyővel, így láthatóvá vált a forrás vízadó ere. Szerencsére 
a part felől a kövezet alól folydogált egyenletesen.

Végre elkezdhettük a rések 
kikenését tömítőanyaggal, 
valamint a terep rendezését 
a leendő kőfalnak. Elmagya
ráztam a fallal kapcsolatos 
elképzelésemet a kőfaragó 
iparosnak, majd elindultam 
gyalog a másik munkahely
re az erdészet dolgozóihoz. 
A megbeszélt munkát elvé
gezték, épp a tereprendezést 
végezték. Méréseim alapján 
még tíz centivel kell mélyí
teni a medret és a forrás régi 
ülepítőmedencéjét.

Bélával a cserkészjelvényt tartalmazó nagy kőtömb kiásásának állunk 
neki. Lassan megy a munka, csak csákányozva kövenként jutunk egyre 
mélyebbre. Már látszik a liliomot jel
képező vésés a kőtömbön, de még 
emelővas segítségével sem tudjuk 
megmozdítani.
Lajos és Józsi kicsákányozták és kila
pátolták a köveket a mederből, így 
láthatóvá vált egy nagyon régi kifo
lyócső a medence szemközti végé
ben. Kis félcolos vascső fagerendán 
átdugva rozsdásan. Régen talán
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kevésbé volt ilyen bőséges a vízfolyás, és 
elbírta ez a szűk keresztmetszet is a forrás 
vizét. A jelenlegi vízhozam 200 liter lehet 
percenként - saccolásom szerint.
Behelyezem a medencébe a tíz centi 
átmérőjű műanyag csövet, és köré erős 
agyaggátat építek. A forrás vize így most 
már a kétméteres csövön keresztül sik
lik kifelé. Kevernek a fiúk egy vödör jó 
cementes betont vízüveggel, hogy gyor
san kössön, és ezzel a gát elé egy végleges 
gátat képezek ki. A következő keverésbe 
már beépítem a vastag alumínium kifolyócsövet és a két vastag műanyag 
gégecsövet túlfolyócsőnek.
Az anyagokat összerendezzük, megérkezik a terepjáró, hogy az erdé
szet dolgozóit felvigye a Vágoti gerincre, hogy a Lóri-forrás felújításához 
köveket szállítson. A Bikfa-forrásnál megállunk, kiszállok és elbúcsúzom 
tőlük, megköszönve nekik az elvégzett alapos munkát.
A vállalkozó emberei is összeszedték magukat, és már látszik a falazat 
jelentős része. Az ülepítőmedence falazata megszilárdult a fugázás által, 
így nekiállhatok agyaggal eltömíteni a kilyukasztott alját. Az emberek 
hordják a jó agyagot, én pedig döngölöm az aljába kívül és belül egy
aránt. A kifolyócsövet meghosszabbítjuk és bevezetjük a kis patakba.
Megérkezik Erdei Sándor vállalkozó és megnézi az elvégzett munkát. 
Sajnálja a reggeli fejetlenséget, de több munkahelyről szedte össze a dol
gozókat, nem koordinálták a feladatokat kellőképpen.
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Feszítővassal egy kidőlt fa gyökerei közül bontunk ki megfelelő köve
ket a forrás előterének falazásához, a munkások hordják talicskával a 
munkaterületre.
A forrástól balra nagy mocsaras terület akadályozza a kijutást az erdé
szeti útra, ezért a bejáratot a forráshoz kerülővel fogjuk kiépíteni, egy 
régi erdészeti feltáróutat felhasználva a bükkösben.
A drágább szerszámokat felpakoljuk a kocsira, az anyagokat pedig leta
karjuk fóliával.
Egy nehezen induló reggel után most már megnyugodva indulunk Pécs felé.

2004. OKTÓBER 7., CSÜTÖRTÖK

Kilenc óra éppen elmúlik, amikor elindulok a Kőlyukhoz közeli forrá
sokhoz.
Kellemesen süt a nap, és sugarai kacéran csillannak meg a színese
dő fák levelein. A Bikfa-forrásnál tovább épült a fal, világosbarna szí
nével beleolvad a környezetbe. Még magasítani kell kétoldalt, és az 
ülepítőmedencébe a szivárgás miatt egy másik műanyag medencét is be 
kell építeni. Kövekkel rögzítjük körbe, és gégecsővel csatlakozunk az ere
deti kifolyócsőbe. A homlokfalnál agyagos tömítést készítünk döngöléssel. 
Az ülepítőmedence tetejét megtisztítjuk, betonnal felragasztjuk a vastag 
vasbetonzáró lapot. Holnap a fugázáskor majd földdel betakarjuk a terü
letet és elrendezzük a terepet.
Az Eta-forrásnál jól megkötött a gát, így kétoldalt nyugodtan elkezd
tük felépíteni a falazatot. Köveket hordtunk, majd vártuk a darus kocsit, 
hogy kiemelje a nagy kőtömböt, amin a cserkészjelvény látható.
A fal eszi a köveket a környékről, alig győzzük a hordását, hogy minél 
szebbre építhessük. Fogy a sóder és a homokkupac egyaránt.
Kialakult a forrás alakja, holnap a falak magasítását kell elvégezni, majd 
a medence lezárása következik. Összepakoltuk a szerszámokat és négy 
órakor elindultunk ki a Ciframalom

2004. OKTÓBER 8., PÉNTEK.

A madarak még álmosan röpköd
nek a fák ágain, mintha a patak vize 
is lustábban csörgedezne a meder
ben. A reggeli lustaságot szerszá
maink csörömpölése szakítja meg, 
és szinte varázsütésre felébred a 
barlang környéke. A talicskába a 
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keverő csikorgat kavicsszemeket, Józsi bácsi kalapácsa apró ütésekkel 
formálja a mészkődarabokat. A vastag műanyag csőre ráteszem a záróku
pakot, hogy feltöltsem a forrás medencéjét, és beállítsam a kifolyócső víz
hozamát. Ahogy emelkedik a vízszint a medencében, úgy jelennek meg 
a vízkitörések a régi falazaton. Éppen hogy be tudom állítani a túlfolyók 
megnyitásával a vízszintet, egyre jobban kimossa a régi falazatot a víz
nyomás, és a fugákból ujjnyi vastagon spriccel a víz. Leveszem a vastag 
csőről a fedelet, félreugrok, nehogy a kiáramló vízmennyiség megtöltse 
csizmámat. Vastag sugárban rohan a víz kifelé, elsodorva mindent, ami az 
útjába kerül. Lassan visszaáll az eredeti vízfolyás, és a falazatból sem csor
dogál több kifelé. Erős cementes anyagot keverünk, és vízüveggel dúsítva 
belülről és kívülről kikenjük a fugákat. Be kell bújni a forrás medencéjé

be fejjel, és zseblámpa fényénél elvégezni a falazat kikenését. Fárasztó és 
pocsék munka vízben, sárban félig térdelve így dolgozni közel egy órán 
keresztül. Végre az utolsó rés is készen van, és kis pihenés és mosdás után 
elkezdhetjük a medence falazását.
Falazás, keverés, kőhordás ismétlődnek egymás után, és eredménye van 
fáradozásunknak, mert elkészült a forrás kőfala.
Mivel eddig nem jött az erdészet darus kocsija, tovább nem várunk és a 
forrás régi névadókövét beforgatjuk középre és rögzítjük betonnal. Körbe 
úsztatott betonba mészköveket taposunk, így megerősítve a köveket. 
Mindkét forrásnál elvégezzük a fugázásokat, összepakoljuk a szerszá
mokat és anyagokat, majd elindulunk hazafelé.
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2004. OKTÓBER 11., HÉTFŐ.

Az Árpád-tetői Erdészet munkatársaival jöttem ki a forráshoz, hogy a 
befejezési munkálatokat elvégezzük. A Bikfa-forrásnál lépcsőket alakítot
tunk ki a könnyebb lejutás érdekében, a földet a forrás környékén szétte
rítettük. A maradék köveket az ingoványos oldalba tettük, hogy ezzel is 
erősítsük az oldalát.
Az Eta-forrásnál Béla és Józsi elrendezték a terepet, én a forrás szerviz
csövét lezártam és bebetonoztam. A forrás most végleges kifolyócsövén 
ontja a vizet 30 literrel percenként, a többi 300 liter a túlfolyócsöveken a 
falazat alatt jut a patak medrébe. Kellemesen csobog kifelé és sodorja el a 
forrás előterébe hullott őszi faleveleket.
Régóta terveztük a forrás felújítását, és lám, most megújulva fogadhatja az 
erdőjárók sokaságát.
A Bikfa-forrás és az Eta-forrás teljes felújításának költségeit a Mecseki Erdé
szeti Rt. Árpád-tetői Erdészete állta. A tervezésnél és a kivitelezésnél a 
Mecsek Egyesület és Erdei Sándor vállalkozó, valamint az erdészet dolgozói 
vettek részt.

Kálmán-forrás

2004. OKTÓBER 21., CSÜTÖRTÖK.

Árpádtetőn pakoljuk a szerszámokat és anyagokat Pongrácz Viktor 
terepjárójára akasztott utánfutóra. Titokban végezzük a munkát, mert 
nem szeretnénk összefutni hírvivőkkel, akik titkunkat kifecsegnék. Sze
rencsésen elhagyjuk az Árpád-tetői telephelyet, és suhanunk az Erzsébet 
úton a forrás felé. Balra szálerdő, jobbra fiatal erdő figyeli az utánfu
tón csörömpölő szerszámokat és egyéb munkaeszközöket. A vadász
házat elhagyva lassít Viktor, 
majd megáll a forrás bejáratánál. 
Vadcsapásra emlékeztető kis 
bejárat a fiatal erdőbe. Folyama
tosan pakoljuk le a dolgainkat, és 
hamar elbújunk az erdő rejteké- 
be. A forrás kiásott gödre mellől 
halljuk, amint a terepjáró elhalad 
az aszfaltúton, utána ismét kel
lemes csend száll a kis tisztás
ra. Az erdészet dolgozói, Jerszi 
Lajos, Szám Béla és Orsós József 
napokkal ezelőtt már kiásta az
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ülepítőmedence gödrét a for
rásmező közepén, és kis med
ret mélyítettek az út irányába. 
Nehéz és fáradságos munka 
volt a miocén kori gyerekfej 
nagyságú köveket kicsáká
nyozni az agyagba ragadt talaj
ból. Ezek a kövek 25 millió éve 
formálódtak a tenger és a folyó 
vizében és sokáig voltak rejtve a talaj rétegében. Most felszínre kerülve 
még sárosan is látszik, hogy többféle kőzetből valók külön-külön.
Az előkészített hatvanliteres foglalómedencét a vízbe csúsztatom, és segí
tőim kövekkel bélelik ki a gödör 
és a medence közti területet. A 
medencéből gégecsövön keresztül 
folyik a víz a leendő forrás falazatá
ig, ami a forrásmezőtől hat méterre 
lesz kiképezve. A kis mederigazí
tás után a forrásvíz megjelenik, és 
tisztán csörgedezik a cső végén. 
Vízhozama hat liter percenként, 
és 10,6 fokos.
A foglalómedence tetejét lezárom a piros menetes fedelével, és köve
ket helyezünk köré. A kövek tetejére és a kiásott árokra vízzáró réteget 
teszünk és betakarjuk termőfölddel. A kiásott árok medence felőli olda
lától, egy méter hosszan, agyagos gátat képezünk ki, nehogy a forrás
víz elszökjön az árkon keresztül. Lajos és Béla lapáttal, kapával temeti 
az árkot a medence és a forrás leendő falazata között. Én válogatom a 
kiásott kavicsokat és felhasználás szerint külön, halmokba rendezem. 
Az iszapos sarat alig tudom leválasztani róluk egy kőműveskanál segít
ségével. Még így sárosán is látszik milyen szép a mintázatuk és milyen 
gazdag szerkezetük.
A letisztított szerszámokkal beülünk városi autómba, és elindulunk 
Árpád-tetőre.

2004. OKTÓBER 22., PÉNTEK.

A ködfelhő még a koros bükkök ágain pihen, amikor mi már a régi 
komlói úton csúszkálunk a terepjáróra csatolt utánfutóval. Kőgyűjtés
re indulunk, mivel a forrásnál lévő készlet nem lesz elegendő a falazat 
felépítéséhez. A vízmosta úton csúszkálunk, és végre szilárdabb útsza

328



Baumann József: Forrásépítések a Mecsekben

kaszhoz érünk. Dobáljuk fel a gömb köveket a lassan haladó pótkocsis 
szerelvényre. Csodálatosan szép az erdő, csak az út mentén eldobált pil
lepalackok veszik el kedvemet egyre gyakrabban. Jó néhány palackot is 
feldobálunk, mire a megfelelő mennyiségű kő összegyűlik a pótkocsin. 
Viktor úgy dönt, hogy alul kimegyünk a sorompónál, és az országúton 
térünk vissza az Erzsébet útra. A településhez közeledve mindenfé
le erdőbe nem illő szemét tornyosul a házak közelében. Korcs kutya 
rémisztgeti a csapatot, amíg a kaput kinyitjuk és elhajtunk mellette. Az 
aszfaltúton felfelé hamar elérjük a sorompót, és azon áthaladva sietünk 
a forrás felé.
A köveket talicskával szállítjuk be a cementtel, sóderrel és homokkal együtt. 
Viktor az út végén megfordul és elhalad kifelé, az erdészet telephelyére. 
Mi szusszanunk egyet, mert még a fülünkről is csepeg a verejték. 
Egy vastag dréncsövet építünk 
be a forrás falazata alá, hogy a 
csorgó vizeket elvezesse. A fala
zat előtt ebbe fogom kiépíteni a 
forrás elfolyó vizét. Béla és Józsi 
a vastag csőnek ássa mélyebbre 
az árkot, én egy vízvételezési 
gödröt ások a kis patak medré
be. A mélyítés után a kissé merev 
sárga bordás csövet a sáros föld
be fektetem, és társaim segít
ségével betemetem. Köveket 
hordunk rá, és a nagyobbakkal 
kiképezzük a forrás falazatának alapját, majd a forrás végleges kifolyó
csövére ráépítem az alumínium kifolyócsövet.
Sáros kezünket a forrás tiszta vizével leöblítjük, és a kis tisztáson meg

elhalad, és kíváncsian néz le a kis 
tisztásra. Jólesik minden falat és 
a pohárban csillogó finom forrás
víz.
Ebéd után barátaim a talicskába 
betont kevernek, én a leendő fala
zat, vasbeton-szerelését végzem el. 
A forrás vizét gégecsővel a drén
csőbe vezetem, hogy ne legyen 
sár a munkaterületen. A köveket 
letisztítjuk és egymás után, beton

ebédelünk. A nap a fák fölött lassan
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ágyba nyomkodjuk. A formásabb köveket kívülre a törötteket középre 
pakoljuk. Egy kivágott csomósnyár tuskót szeretnék megformázni, és a 
tuskó alól folyna a forrásvíz.
Társaim dereka a sok keveréstől, az enyém a sok hajolástól kezd enge- 
detlenkedni. Elértük a tuskó tervezett magasságát és ide képezem ki a 
fadöntés vágásfelületét, amire a forrásoknál található északi irányt épí
tem be.
Még vissza van a forrás előterének lekövezése, ami talán gyorsabban fog 
menni. Köveket hordok Bélával, Józsi betont kever folyamatosan a talics
kába. Egymás után rakosgatjuk a köveket az előkészített alapba. A forrás 
vize csendesen csordogál a dréncső belsejében, majd lejjebb kifolyik belőle, 
és elindul az út irányába.
Állunk a forrás előtt és nézegetjük formáját. Tetszik mindenkinek a forma 
és a sok gömbölyű kavics, ami kikandikál belőle.
Mire lemossuk a szerszámokat és összepakolunk, megérkezik értünk 
Viktor a terepjáróval. Látja az elvégzett munkát, és tetszik neki, ami 
eddig látható a leendő forrásból.
Megbeszéljük a további feladatokat, majd elindulunk kifelé az Erzsébet 
úton.

2004. OKTÓBER 24., VASÁRNAP

A köd éppen felszállt a Pap erdő tetejére, és jön felém a Meleg-Mány- 
tető felé. Á kocsival a forrás bejáratától odébb állok meg, nehogy valaki 
felfedje az épülő objektumot. A forrás körül néhány vadnyomot fedezek 
fel a puha talajban. Egy szarvas és egy vaddisznó kíváncsiskodhatott a 
környéken, pedig szagunkkal tele lehetett a környék.
A gömbkavicsok között jól megkötött a beton, így elkezdtem a fugázást. 
Keverek a talicskába anyagot és elkezdem a munkát. Kisütött a nap, és 
madarak énekét hallom egyre gyakrabban. A fiatal erdőben sok gomba 
emelgeti kalapját az öreg tuskók mögül kíváncsian.

330



Baumann József: Forrásépttések a Mecsekben

A kifolyócsőről leszerelem a gégecsövet, kivágom a dréncsövet, hogy a 
forrásvíz oda csorogjon. Körülötte később kikenem vízüveges malterral, 
hogy szebben mutasson.
Két óra alatt végeztem a betervezett munkával. Összepakoltam, lemos
tam szerszámaimat, és kivittem a kocsihoz.
A forrás foglaló medencéje a kifolyócső végétől 270 fokra és 6 méter távol
ságra található a part kezdeténél.
A forrás a Jó szerencsét vadászháztól 350 méterre van északi irányban, és 
innen délre 30 méterre (az országút mentén)

2004. OKTÓBER 26., KEDD

Az erdészet dolgozói kérésemre 
a kifugázott kövekről lekefélték a 
habarcsmaradványokat és egyéb szeny- 
nyeződéseket. Szépen elvégezték a 
terepmunkákat, amelyek még hátra 
voltak. Megtisztították a fiatal erdő 
peremrészét, és elhordták a lenyesett 
ágakat, gyalogösvényt alakítottak ki.

2004. OKTÓBER 30., SZOMBAT

Szép, napos időben jöttem ki, hogy a Meleg-Mány-tetői Kálmán-forrás 
tábláit beépítsem.
Az erdészeti dolgozók, akik a forrásépítő barátaim, szép tereprendezést 
végeztek a tisztáson. Minden fölösleges anyagot elszállítottak, még a 
táblák beépítéséhez félretett anyagokat is.

Itt állok szer
számokkal a hét 
végén, és nem 
tudom befejezni a 
munkát. Topogok, 
bosszankodok, a 
kocsim se a legjobb, 
a mobilon alig van 
energia. Pongrác 
Viktort hívom tele
fonon, hogy nem 
tud-e segíteni vala
ki az Árpád-tetőn 
lakó kollégái közül 
anyagokkal. Meg-
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lepetésemre Viktor azt mondja, mindjárt intézkedik, mivel a közelben 
vadkerítést építenek a vadászokkal, és nála van a műhely kulcsa, ahova az 
anyagokat szállították.
Éppen a kocsit bütykölöm, amiko 
Örülünk mindketten, hogy a 
munkát be tudom fejezni. Felpa
kolunk a forráshoz, és mindketten 
végezzük betervezett munkánkat. 
Először az északi irányt jelző táblát 
építem be a kihagyott szögletes for
mába. Úsztatott betonnal rögzítem, 
és még egyszer ellenőrzőm a helyes 
irányt.
A kerek forrástáblát több fázisban 
kell beépítenem a kötés miatt. Vízüveget keverek a malterba, hogy gyor
sabban húzzon a falazat. Kisebb kavicsokat nyomkodok a tábla köré, 
hogy a sík felületet megtörjem. Két órát dolgoztam és minden a helyére 
került.
Egy újabb szép forrással bővült a szomjat enyhítő források száma.

2004. NOVEMBER 5., PÉNTEK

Déli tizenkét órakor átadtuk a Kálmán-forrást „névadójának", Papp Kál
mánnak, a Mecseki Erdészeti Rt. Árpád-tetői Erdészet igazgatójának. 
Barátai és kollégái a több évtizedes eredményes és emberséges vezetői 
munkát köszönték meg ezzel a szép forrással, melynek építési költségeit 
és a kivitelezést is maguk állták.
A forrásnál elhangzott köszöntő után a Jó szerencsét vadászháznál koccin
tottunk egyet mindenki egészségére.
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Elrejtett örömök fényfonalán

A Mecseken ott fent a sziklák felett, 
.megpödört tegnapban bogár motoszkál.

Kereslek mindenütt, talán már hívtál, 
de csak a szél zörget egy falevelet. 
Gondolataimból víg madársereg 

riaszt fel, s fodrozó pókhálószakáll. 
Kezedet fogtam, és érintett a váll. 

Emlékszel? Oly sokszor mondtam jó veled.
Napfény, mint pillangó röppent ma rád, 

csókoltam szikrafény pilleporát. 
Elrejtett örömök fényfonalán

újra érint a kötözött hiány. 
Hosszú ősz hajában fénylik a pára, 
mint hulló levélen itt-ott egy sárga.

Pécs városa hívogat

Áldozó László festőművész 
kiállításának megnyitjára 

Gyöngyszem Galéria

Minden kép átgondolt, sokszínű, üzenet. 
A múltat mintázza a mai város..' 
Öleli a Mecsek s Janus Pannonius. 

Harangok kondulnak a város felett.

Nagyobbat szökken a légies képzelet, 
fényhasábokon át száll, mint egy táltos. 

Az őszi levelek színeznek bozontos 
ágakat, s ropog a szél már, sétál veled.

A művész kezében olajpasztell rudak. 
Készülnek a képek, pécsi házak, utak. 
A múlt képzelete a jelenben szárnyal,

Pécsi Szimfonikus Zenekar dalával.
Régi kövekből még megmaradt minaret 

rohan az időben, messziről integet.
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EMLÉKKŐÁLLÍTÁS AZ EZERÉVES
SZELÍDGESZTENYEFA EMLÉKÉRE

AZ EMLÍKKÖ- AVATÁS TÁMOGATÓI: 
PANNONrOWER HOLPIXG RT.
KÖ-SZtN KFT

Tiszttuttei meghívjuk önt 
2004. SZEFUMBER 20-AN. 16 OrAra

EMLÉKKŐ-AVATÁSRA
AZ EMLÉKKÖVET A PÉCSBÁNYATELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA
UDVARÁN ALLö. EZERÉVES SZELÍDGESZTENYEFA EMLÉKÉRE 
AVATJA FEL AZ ISKOLA UDVARÁBAN A MECSEK EGYESÜLET. 
(Pécs. Gesztenyés u. 17.)

Somosi László 
llN0R-VtZtRK-.AZC.AT0 
PANNONFOWER HOLDING Rt. 
A MECSEK EGYESÜLET iinöm

Baronek Jenő 
txiwtzrrö tixC* 
MECSEK EGYESÜLET
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RENESZÁNSZ EST

Az C't
PANNONPOWER HOLDING Rt- 
PéTAV Pécsi Tar-fiiul Kft.

PPÉTÁV
»*c>ira»wia<n

Belépés csak merfinviul'.

A Mecset Egyesület Választmányi 
tiszteletűi rnejmtja CM az e^tsület 

Reneszánsz estjére
a Várwtórtencti Mhzctoh udvarolta
(Pécs Felsőmalom u
2004. Kuptotber 19-én 17 árára. 
(Rassz itó esetén a muznsm földszinti

Baromi Jenő
*0.0*1

PROGRAM

Corona Hungáriái együttes műsora 
Elöadunkban udvari táncává, bajvévást, 
t^^^Múdést, Im-a^á ¡tusi

Kz eláadck óltdzrtíJM es nüurukkol 
tenntentk reneszánsz (wn^nLttoL

Német/; Attila királyi szakács 

Eredeti receptek alapján késznett 
és Mni őltAzrtfcn fdszol^iít éteUW 
kedveskedúJt vendegeinknek.
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ÉVZÁRÓ HANGVERSENY
A BELVÁROSI TEMPLOMBAN

Kiemelt támogatónk:
Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt.

Támogatóink: 
PANNONPOWER HOLDING Rt. 

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. 
Mecseki Erdészeti Rt.

SE Power

MECSEKI EROÉSEETI RT

A MECSEK EGYESÜLET VÁLASZTMÁNYA 
tisztelettel meghívja önt

Kováts Kolos és Király Csaba 
hangversenyére

a Belvárosi templomba (Pécs, Széchenyi tér) 
2004. december 8-án 16.30-ra, 

majd
17.30-ra a hangversenyt kővető 

állófogadásra a Cellárium Étterembe 

(Pécs, Hunyadi u. 2.)

Somosl László 
rtnök vezérigazgató 

PANNONPOWfR HOLDING Itt. 
a Me<M-k (gyesül« elnöke

Baronek ¡enó 
Ügyvezető elnök 
Mmsek fgyesulet

PROGRAM:

Köszöntőt mond:
Somosl László elnök vezérigazgató. 

PANNONPOWER HOLDING Rt., 
a Mecsek Egyesület elnöke

Kele Pál apátplébános.
a Belvárosi Egyházközség plébánosa

Kováts Kolos Kossuth-díjas operaénekes, 
a Magyar Állami Operaház örökös tagja és

Király Csaba Liszt-díjas orgona- és zongoraművész, 
a PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet 
igazgatója hangversenyének programja:

LISZT: Karácsony
Adeste Fideles (bencés gregorián dallam) 
LISZT: Szűz Mária eljegyzése 
SCHUBERT: Ave Maria
LISZT: Angelus 
FRANCK: Panis Angelicus 
FRANCK: h-moll prelűd Op. 18 
BIZET: Agnus Dél 
FRANCK: Pásztoréi 
NIEDERMAYER: Stradella - Piéta Signore 
LISZT: Könyörgés a Sixtus kápolnában
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PERU

Gróf Regina

1. nap, 2004. június 29.

lőző nap hárman indultunk útnak Budapestre: Péter, Sanyi és én. 
Péter egy ismerősénél aludt, mi ketten Sanyi egyik barátjánál. 
Reggel a négyórás alvás utáni ébredés őrült kapkodásba torkol

lott, mivel jó egy órával később keltünk, mint kellett volna. Cirka hét perc 
alatt pakoltunk össze, öltöztünk fel és zártuk be a házat, ahol aludtunk. A 
megbeszélés szerint hajnali 5 órakor kellett felvenni Pétert az egyik Deák 
téri buszmegállóban. Telefont nem vittünk, így csak reméltük, hogy Péter 
nem indul el egyedül a reptér felé - és persze nem lesz túl morcos a késés 
miatt. Indulás a Deák térre Péterért: 5.01 perc. Érkezés a Deák térre: 5.15 
perc. A negyedórás késés miatt azután repesztettünk a reptérig.
Rövid sorban állás után - ezalatt a csomagokat Péter befóliáztatta - kiderült, 
hogy már nem kaphatunk ablak mellé helyet a Budapest-Frankfurt Lufthan
sa gépre. Mivel a beszállókártyánkat a következő gépre is (Frankfurt-Caracas 
Lufthansa) megkaptuk, ezért azon a gépen sem kerülhettünk ablak mellé. 
Sanyitól sajnos hamar el kellett búcsúznunk, még magunkhoz sem tér
tünk igazán. A búcsúzás után a 
gépre felvinni szándékozott ké
zi poggyászunk ellenőrzése követ
kezett. Én még nem utaztam repü
lőgépen, ezért izgultam egy kicsit, 
milyen lesz. Még volt 25 percünk 
a gép indulásáig (6.50), addig is az 
egyik utastársunk készített rólunk 
egy „induló fotót".
A gépen a szárny és a farok köz
ti részen kaptunk helyet, én az ab
laknál lévő kettes széksor folyo
só felőli részén, Péter a középső széksorban ült mellettem. A felszállás 

szuper volt, alig szédítő. Kicsit beleszorultam a 
székbe és a fülem is eldugult párszor - de nagyon 
jó volt. (Minek nem tud örülni az ember...) A fel
hők felett sütött a nap, láttam a gép szárnyát: ki
csit félelmetes volt, ahogy ide-oda billegett, nem 
tűnt túl biztonságosnak.
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Frankfurtba hamar megérkeztünk, egy óra negyven perc alatt. Gyorsan 
megtaláltuk a megfelelő kaput, és némi sorban állás után érvényesítettük 
a beszállókártyánkat. Körülnézni nem volt idő, meg nem is akartunk el
mászkálni. Leültünk a váróban, és elolvastuk az internetről kinyomtatott 
útleírások egy részét.
A Frankfurt-Caracas gépen már többségé
ben dél-amerikai útitársaink voltak. Jegyünk 
az F, illetve az E helyekre szólt, vagyis a kö
zépső széksor középső két székére: ennél 
messzebb az ablaktól nem is kerülhettünk 
volna. Péter egy idős nagymamát fogott ki 
útitársul, akit egy lányát féltő dél-amerikai 
apa ültetett mellé. Én egy mosolygós vene
zuelai lány mellett ültem, akit Gabriellának 
hívtak. Pár szót váltottunk is vele leszállás előtt, megtanultuk tőle egytől 
tízig a spanyol számok kiejtését, és készült egy közös fotónk is.
A repülőút viszonylag eseménytelenül telt el. Az előttünk három szék
sorral lévő monitoron az első fél órában mutatták a repülési adatokat 
(magasság, hőmérséklet, visszalévő távolság) és egy térképen azt is jelöl
ték, hogy éppen hol járunk. Több videofilmei és reklámot is lejátszottak 
az út során. Külön fülhallgatóval 16 csatornán különböző rádióadókat, 
zenéket lehetett hallgatni.
A kiszolgálás szinte kifogástalan volt, az utaskísérők az „economic" 
osztályon férfiak voltak, az első osztályon nők. Kétszer kaptunk az út 
alatt főételt, és legalább tízszer kínáltak italokat, egyszer frissítőkendőt 
is. Az út kb. felénél leengedték az ablakok előtti redőnyöket, és több
ször be kellett kapcsolni a biztonsági öveket is, mivel kisebb légörvény
be kerültünk az óceán felett - de volt, aki észre sem vette. Az út egy ré
sze alatt én is aludtam. Középre beszorulva alig lehetett mást csinálni. 
Pétert az egyik vörös hajú utaskísérő orosznak nézte, talán azért, mert 
folyton rendelt nála valamilyen italt - többnyire vörösbort kólával vagy 
ásványvízzel. A végén már szinte meg sem kérdezte, hogy mit szeretne, 
hozta a szokásos „red wine"-t.
A caracasi repülőtér leginkább raktárra hasonlított. Elkülönítették a 
Caracas célállomásra érkezőket és a tranzitutasokat. Ez utóbbiak közül 
egy idősebb úr vadászott utasokra „Lima-Taca" felkiáltással. Mint ké
sőbb kiderült, nála kellett a beszállókártyákat érvényesíteni. Egy Taca 
feliratú rozoga mobil pultnál ellenőrizte az utasok útlevelét és repülő
jegyét. Nem túl nagy bizalommal közelítettük meg a fullasztó hőség
ben. A kinti nagyon magas páratartalom bent is érződött. A reptéri al-
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kalmazott először vízumot is kért tőlünk, de aztán meggyőztük, hogy 
október óta nem kell vízum a magyaroknak Peruba, így továbbenge
dett bennünket. Sőt még ablak mellé is kérhettük a jegyünket.
A caracasi reptér várótermében kb. másfél órát kellett várakoznunk 
a gép indulásáig, mialatt nagyjából megtanultuk spanyolul a számo
kat negyvenig. A beszállás nem volt zökkenőmentes, mivel más kapu
számot mondott a beszállókártyánkat érvényesítő alkalmazott (22-est), 
mást írtak ki a monitorok (24-est) és végül egy harmadiknál kellett be- 
szállnunk (a 23-asnál). A reptér ablakaiból kiláttunk a felszállópályára, 
illetve láttuk, amint az utasok csomagjait rakódják a repülőre. Aggód
va figyeltük, hogy vajon a miénk köztük van-e. Végül Péter észrevette a 
befóliázott hátizsákjainkat a narancsszínű lufthansa-s matricával, amit 
még Ferihegyen ragasztottunk rájuk. Megnyugtató volt, hogy legalább 
a csomagjaink eddig megvannak.
A várakozással ellentétben a perui Taca légitársaság normálisnak bizo
nyult. Most a gép szárnyánál ültünk, én az ablaknál, Péter mellettem. Az 
ablak egy részében folyton csak a szárnyat láttuk, de így is pazar volt a 
kilátás. A naplemente csodálatos volt. A felhők feletti repülés olyan volt, 
mintha havas tájon siklottunk volna. Néha leláttunk az Amanozasra és 
forrásvidékére, de aztán besötétedett.
A limai reptéren az útlevél-ellenőrzést követően rekordidő alatt, kb. 
5 percen belül jutottunk hozzá a csomagjainkhoz. Még korábban a 
Hotel Espana-ban foglaltunk szállást az interneten keresztül, ezért 
elsőként buszjegyet kellett vennünk, hogy odajussunk. Mivel az ér
kező utasoknak több iroda is - meglehetősen erőszakosan - ajánlot
ta magát, ez nem volt nehéz. Kettőnknek 10 dollárért számították fel 
a jegyeket. Félórás várakozás után kb. egyórás utazás következett Li
mában, mivel a velünk együtt utazó három utas közül minket tett le 
a busz utoljára.
A reptérről Limába vezető út kihalt volt és sivár. Mindenhol alacsony 
vagy maximum egyemeletes házakat lehetett látni kicsi, kovácsolt
vas rácsos ablakokkal és ajtókkal. A városközpontban aztán nagyobb 
házakat is láttunk, de emeleteseket ritkán. Az utcákon rengeteg sze
mét volt. A közlekedésből a buszban nem sokat érzékeltünk, de azt 
igen, hogy egyrészt közlekedési táblák nincsenek, másrészt akinek 
nagyobb az autója és erősebb a dudája, annak elsőbbsége van.
A Hotel Espana-ban nagy meglepetés várt bennünket: nem is tudtak a 
szobafoglalásunkról. Hosszas tanakodás és telefonálás után a két ház
zal arrébb lévő Hotel San Fransiscóba irányítottak bennünket. A szobá
ban az ágyon kívül mindössze két szék, egy éjjeliszekrény és egy asztal
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volt. Kőlapos szoba, koszos falak, piszkos ágytakaró. Szerencsére me
leg víz legalább volt. Mivel mindketten fáradtak és álmosak voltunk, 
hamarosan nyugovóra is tértünk.

2. nap, 2004. június 30.

Lima - Plaza Des Annas

Reggel 7.30 körül ébredtem, Péter 
már fent volt. Nagyban tanulmá
nyozta a Lima-térképet és a perui 
útikönyvet. Reggelire az otthonról 
hozott hazait ettük. A hotelben vet
tünk egy üveg ásványvizet, ami
vel végre lehetett fogat mosni. A 
hátizsákjainkat a szálláson hagy
tuk, és elindultunk megkeresni a 
térképboltot, amiről Péter az úti
könyvben olvasott. Cusco városá
ról kerestünk térképet. A mellék
utcák meglepően kihaltak voltak, embereket alig lehetett látni, csak ve
szett dudaszó hallatszott a főútvonal felől. Később kiderült, hogy az üz
letek 9 órakor nyitnak, addig szinte nincs is élet az utcákon.
Limában útnak indulásunkkor szitált az eső. Minden limai beöltözve 
közlekedett az utcákon, kabát, sál, sapka kíséretében. Mi egy szál póló
ban indultunk felfedező útra. Itt ilyenkor tél van; a 18 C-fok körüli hő
mérséklet nálunk szeptember-októberinek, vagyis inkább őszinek szá
mít. Többen meg is kérdezték tőlünk az utcán, hogy nem fázunk-e.
Mivel a térképespavilon is 9-kor nyitott ki, elindultunk felderíteni a 
busztársaságokat, hogy a Cusco felé induló buszok felől érdeklődjünk. 
Többet is megnéztünk, végül a Comotex mellett döntöttünk. Ajánlatuk: 
50 sole Arequipa városáig éjszaka, onnan 25 sole Cuscoig a következő éj
szaka. (1 sole = 60 Ft.) Sajnos egyenesen Cuscóba nem indított egyetlen 
társaság sem járatot.
A buszjegyek megvétele után pénzváltás következett. Valutát a bankok
ban vagy az utcán dolgozó, zöld vagy sárga köpenyes hivatalos pénzvál
tóknál lehetett váltani. Az egyik ilyen helyen viszonylag jó áron vásárol
tunk sole-t: 1 dollár = 3,44 sole. Indulásnak 100 dollárt váltottunk.
A térképpavilonban sikerült megvennünk a kívánt térképet Cuscóról 
és környékéről, valamint az inka ösvényről. Ezután betértünk egy 
Metró elnevezésű hipermarketbe, hogy felmérjük a kínálatot. Gyü
mölcs nagyon sokféle volt, a banántól és narancstól kezdve a papaján
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és a különféle dinnyéken keresztül egészen a csillaggyümölcsig - egy 
sor ismeretlen szerzet is.
Péter nem engedett almát venni, pedig igazán jólesett volna egy friss, lé
dús alma. Nem tudom, hogyan fogom kibírni a három hetet gyümölcs 
nélkül! Szerinte csak banánt és dinnyét ehetünk. Nem szép kilátások... 
Vettünk viszont inka kólát. Ezt a műanyag palackos sárga színű italt 
úton-útfélen reklámozták, ezért úgy gondoltuk, kipróbáljuk. Az italok 
kiszerelése egyébként itt egészen más, mint nálunk. Nem láttunk a pol
cokon literes üvegeket; a nagyméretű palackjaik 2,5 literesek, a kicsik 
2,99, 4,2 vagy egyéb decisek.
Visszaérve a hotelbe megettük a maradék hazait (Péter anyukája sütötte 
lekváros piskóta és sajtos korong), majd csomagolás és naplóírás után út
nak indultunk két-két hátizsákkal a busziroda felé. Mivel két órával ko
rábban érkeztünk, ezért ott vártunk az indulásra jobb híján a váróterem
ben. A többi utas is lassan szállingózott, többségük a foci Eb-t nézte a vá
róban lévő két tévén: éppen a Portugália-Hollandia összecsapást. (2:l-re 
a portugálok győztek.) Fél órával az indulás előtt minden csomagra egy 
címkét erősítettek, és kaptunk egy igazoló cédulát. Aztán az útlevelün
ket is megnézték, majd mindenkinek levették az ujjlenyomatát^?)
A buszon jó helyünk volt, bár Péter egy folyton köhögő útitársat kapott 
a háta mögé. Kétszer kaptunk enni a buszon: egyszer vacsorát és egy
szer másnap reggelit. A vacsora rizs volt, krumpli és egy szelet isme
retlen hús szafttal. Közös megegyezéssel a húshoz nem nyúltunk. Desz- 
szertnek tejbedaraszerű finomságot adtak, ehhez én nem nyúltam. Az 
úton két videofilmét is lejátszottak egymás után. Mivel már 7 órakor sö
tét volt, így az útból - amely az óceán partján vezetett végig - csak keve
set láttunk. Mindenhol kopár homok- és sziklahegyek, elsivatagosodott 
óceánpart. Növény szinte sehol nem volt. Az alvás nem volt túl kényel
mes a buszon, de nem volt más választásunk.

3. nap, 2004. július 1.

Hajnalban ébredeztem, a buszból már ki lehetett venni a szikla- és ho
mokhegyeket körülöttünk. Éjszaka többször is megálltunk, ilyenkor a 
sofőrnek útdíjat kellett fizetnie. Arequipához közeledve a kietlen táj elle
nére egyre sűrűbben találkoztunk öntözőcsatornával, kaktusz- és kuko
ricaültetvényekkel. Közvetlenül a város előtt egy kis oázist is megpillan
tottunk: egy folyóvölgyben vízesést és buja zöld növényzetet mindenütt. 
Egyébként csak sivár, kietlen tájat, lepusztult vagy elhagyott házakat, so
vány, beteg kutyákat lehetett látni.
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Az arequipai pályaudvaron otthagyhattuk a nagy hátizsákunkat a 
Comotex irodájában. Taxival mentünk a Plaza des Armasra. Egy né
met pár csatlakozott hozzánk a taxiban, amely 3 sole-ért vitt el négyün
ket a városközpontba. Mivel 9 óráig szinte semmi nem volt nyitva, ke
restünk egy internetezőhelyet, és fél óra alatt elküldtünk pár e-mailt a 

hazaiaknak. Ezután unszolásom
ra - mivel mindenáron kokateát 
akartam inni - betértünk egy ká
vézóba, és végre ittunk egy csésze 
kokateát. Péter szerint a hársfateá
ra emlékeztetett az íze; én nem 
tudtam mihez hasonlítani. Kár, 
hogy nem vihetünk haza belőle 
még filteres változatban sem. 
Megnéztük a katedrálist, a Szent 
Katalin-kolostort, és ebéd után a 
Juanita Múzeumot. A katedrális - 

amelyben éppen vége volt a misének - nem hasonlított az európai temp
lomokra, azoknál alacsonyabb volt és szélesebb.
A Szent Katalin-kolostorban sajnos kimerült az elem a fényképezőgé
pemben, így sok jó fotólehetőségről maradtam le a nap folyamán. Kis 
biztatás volt, hogy jövünk még Arequipába az út folyamán.
Felkerestünk több utazási irodát is, akik a Chachani vulkánra is szervez
tek túrát. Ajánlatot kértünk tőlük addig is, amíg újra a városba érkezünk 
10-e környékén. Ebédet egy szűk sikátorbeli mexikói étteremben ettük: 
csirkés taccost mindketten.
A Juanita Múzeumot sokáig kerestük. Megkérdeztünk egy rendőrt is, 
aki két utcával arrébb irányított bennünket, pedig csak 2 házzal ar
rébb kellett volna. Ennyit a rendőrökről - végül is nem útbaigazítás
ra képezték ki őket.
A múzeum látogatása kötelező videóval és idegenvezetéssel volt egybe
kötött. 25 perc várakozás után az angol nyelvű csoporttal be is jutottunk. 
Péter a kötelező videózást sikeresen átaludta. A videó után körbejár
tunk a múzeumban, az idegenvezető mindent részletesen megmutatott. 
Juanita, az 1995-ben az Ampato-vulkánon megtalált épségben maradt 
múmia egy üvegfalú hűtőben elég rémisztő látványt nyújtott. Különö
sen az éjszakai buszozás előtt...
Vacsorát egy szupermarketben vásároltunk a Plaza des Armason. Hosz- 
szas tanakodás után egy kukoricaszemekből álló kisebb csomag „chips"- 
et választottunk, banánt, kekszet, és unszolásomra almát. Reméltem,
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hogy nem fázok rá a bátorságra. Indulásig még volt két óránk, ami alatt 
megnéztük a várost átszelő rendkívül szemetes folyót és a Plaza des 
Armason nekiláttunk naplót írni. A téren ülve - de már korábban is, ami
kor sétáltunk - a cipőpucoló felszereléssel szaladgáló peruiak minden 
áron ki akarták bokszolni a bakancsunkat, különösen Péterét. Mivel sze
rintük éppen ráfért volna egy pucolás, ennek nagy hangon érvényt is 
akartak szerezni - ki erőszakosan, ki kevésbé rámenősen. Nemcsak őket 
kellett azonban elküldeni, hanem a főleg a turistákat megrohamozó cu
korka- és csokoládéárusokat is. Kb. minden harmadik percben érkezett 
valaki a téren töltött 2 óra alatt.
A Plaza des Armason óriásira nőtt pálmafák álltak. Kétórás ottlétünk alatt 
többször is meglocsolták őket. Szürke törzsükön körben vágások futottak 
végig, ahogy a leveleket levágták róluk. Ahogy nálunk, itt is rengeteg ga
lamb volt. A verebek helyi megfelelői kissé sötétebbek voltak, pihés fejjel. 
Végül fogtunk egy taxit és az állomásra vitettük magunkat. A taxik ér
dekességszámba mentek. Uton-útfélen az emberre dudáltak, nem akar-e 
valaki véletlenül beszállni. Ha taxival utaztunk, mindig alkudni kellett. 
3 sole-ért (ez 180,- Ft) szinte keresztülvitték az embert a városon. Nálunk 
a kiszállási díj ennyi, és akkor még egy métert sem visznek sehova. A ta
xisok szintén erőszakosak, de lehet velük boldogulni.
Az állomáson még kb. 1,5-2 órát kellett várakoznunk a busz indulásá
ig. Előírás szerint legalább 1 órával korábban kell érkezni, mint ahogy a 
busz indul. Addig is megkóstoltuk a kukoricachipset, de egyikünknek 
sem ízlett. Kidobni nem akartuk, ezért két hellyel odébb letettük a mellet
tünk lévő széksorra. Rövid várakozás után többen is szemet vetettek rá. 
Először egy újságokat áruló idősebb bácsika, aztán az egyik busztársa
ság alkalmazottja; egy fiatalabb cipőpucoló, végül egy takarítónő. A leg
élelmesebb ez utóbbi volt, aki amikor másodszor ment el az ominózus 
szék előtt, lecsapott a csemegére. Becsületére legyen mondva, megosztot
ta a cipőpucolóval és az újságossal is, aki láthatóan bánta, hogy valami
vel korábban nem volt szemfülesebb. Nekik egyébként ízlett a kukorica. 
Ahhoz, hogy elhagyhassuk az állomást, fejenként 1,5 sole-os illetéket kel
lett fizetnünk. Sajnos későn jöttünk rá erre. Mint kiderült, a kapott jegy
gyei ingyen használhattuk volna az állomás mellékhelyiségeit is, ame
lyért korábban kétszer is fejenként fél-fél sole-t fizettünk.
A busz már sötétben indult, így ismét nem volt alkalmunk a tájban 
gyönyörködni. Ezúttal nem kaptunk sem enni, sem inni az út alatt, 
ráadásul a buszon WC sem volt, így kétszer meg kellett állni utazás 
közben. Az éjszaka sűrű helyváltoztatással, zsibbadással, dülöngé- 
léssel, szenvedéssel telt.
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4. nap, 2004. július 2.

Hajnalban 5.30 órakor érkeztünk 
Cuscóba. Már éjszaka is esett, és 
nem állt el reggelre sem. Még jó, 
hogy száraz évszak van! Csomag
jaink átvétele után nem sok időnk 
maradt tanakodni, hogy merre in
duljunk szállást keresni. Egy fiatal 
fiú a Hospedaje Embassy-t ajánlot
ta zuhanyzóval, meleg vízzel, reg
gelivel. Az ajánlata jónak tűnt, így 
taxival felkerestük a szállodát. Pé
ter alkudott, ennek eredményeként 

egy kétágyas szobát 50 sole-ért megkaptunk. Vizet csak 8 órára ígértek, és 
a reggelit is el akarták sinkófálni, de végül sikerült megegyezni. Este 8-ig 
pihentünk, aludtunk a kimerítő buszozás után. Mivel még 9 órakor sem 
volt víz, pláne nem meleg víz, Péter elindult a környéken körülnézni. 
Egy óra múlva elindultunk, hogy másik szállást kutassunk fel, mivel víz 
továbbra sem volt. A Plaza des Armason egy másik fiatal fiú ajánlott se
gítséget hotel-ügyben. Nekem nem sok bizodalmám volt benne a regge
li csalódás után, de végül megnéztük az általa ajánlott szállodát, mivel 
csak 5 percre volt a tértől. A szoba a szemrevételezés során jónak ítélte
tett. Bár a fürdő a folyosó másik felén volt, de egész nap volt meleg víz, 
és a szoba is tiszta volt.
Amíg én fent várakoztam és kicsomagoltam, Péter nagy üzletelésbe fo
gott a recepciónál a fiatal fiúval. Ennek eredményeképpen egy órával 
később az „üzlet" is megköttetett egy négynapos programra: másnap 
városnézés, inka kori nevezetességek városnéző busszal, utána két nap 
Machu Picchu, végül rafting az Urubamba folyón. Mindezt fejenként 
195 dollárért. Mivel az már az előző hotelben is kiderült, hogy másnap 
nem tudunk indulni a Machu Picchura, amint terveztük, mivel az inka- 
trail már teljesen betelt július végéig, az ajánlat jónak tűnt. Én ráadásul a 
raftingot sem próbáltam még.
Péter kicsit rosszul érezte magát a ritka levegő miatt, ezért a másnapi vá
rosnézés is jó programnak ígérkezett.
Forró fürdő után két óra felé indultunk el a városba körülnézni, fényké
pezni. Esős idő volt, ezért a múzeumlátogatás mellett döntöttünk. Első
ként a Regionális Történeti Múzeumot néztük meg. Délelőtt kaptunk egy 
turista körjegyet fő programszervezőnktől (nemzetközi diákigazolvány-
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nyal rendelkezőknek 5 dollár, egyébként 10 dollár), amivel aló legfonto
sabb helyszínre (múzeumokba, inka kori romokhoz) ingyen be lehetett 
menni. A múzeum a körjeggyel látogatható volt és a Plaza des Armashoz 
is közel volt. Ezután a Városi Múzeum következett a tér másik oldalán 
modern és megvásárolható festményekből rendezett kiállításával.
Ennyi kulturális program után kellően megéheztünk. Kerestünk egy pe
rui ételeket is készítő éttermet és megebédeltünk. Péter kipróbálta az al
pakkát, én maradtam a csirkénél. Coca-Cola 2,95 dl-es üvegben és kamil
latea volt a kíséret. Ebéd után bevásároltunk, majd visszatérünk a szál
lásra. Délután ötkor már kezdett sötétedni. Úgy gondoltuk, pihenünk 
másnapig, így némi naplóírás és olvasás után el is aludtunk.

5. nap, 2004. július 3.

Az éjszaka nagy része alatt esett (mit esett, inkább zuhogott!) az eső. Saj
nos reggelre sem állt el, ezért nem is erőltettük korán a felkelést. Ennek 
eredményeképpen kb. 15 órát aludtunk az éjszaka!
Reggelre berekedtem és eldugult az orrom, ami kellő rémülettel töltött 
el. Kértünk forró vizet, amiből aztán két gyors kávét és vagy két liter for
ró zöldteát készítettünk. Megváltás volt - legalábbis nekem. Végre bein
dította az anyagcsere-folyamataimat, és kellően fel is melegített.
Tizenegy óra felé indultunk útnak, először is ebédelni. Az egyik étterem
ben biztatónak tűnt a pincér által ajánlott turistamenü, ezért ezt választot
tuk. Csirkelevest ettünk, ami egészen finom volt, második fogásként Pé
ter lasagne-t választott, én pisztrángot. A lasagne kicsit kevésre sikerült, 
a pisztráng sült krumplival rendes adag volt. Felét meghagytam Péter
nek. Itt a Coca-Cola 2,37 dl-es volt - őrület. Rejtély, hogy miért pont ilyen 
mértékegységeket használnak.
Kaja után bevásárlás, majd internetezés következett. Ezúttal úgy döntöttünk, 
kipróbáljuk a helyi pálinkát. Péter otthonról hozott - az egyik tanártársa ál
tal a diákoktól elkobzott - pálinkája vészesen fogyni kezdett, főleg miután 
én is alkalmazni kezdtem a torokbacilusok ellen. Ezért aztán vettünk egy 
üveg Pisco de Vargast is - meg persze cocacukrot, kekszet, almát. A sör, de 
még inkább a bor elég drága errefelé, így ezekről le kellett mondanunk.
Fél óra internetezés után éppen időben értünk vissza a szállásra, indult 
is a buszos városnézés. Kicsit pesszimista várakozásom ellenére a prog
ram meglepően jól sikerült. Mivel jó ideig esett még az eső, kifejezetten 
jól jött a fűtött autóbusz védelme.
Az idegenvezető, egy cuscói férfi jól érthető, tagolt angolsággal beszélt. 
Bár én még így is rászorultam némi fordításra, meglepően sok mindent
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megértettem. Egy német származású amerikai hölgy, Monica tartott még 
velünk. Először a Qorikanchát néztük meg, majd a katedrálist, ezután el
hagytuk a várost, és a volt inka főváros környéki nevezetességek követ
keztek: Saqsawaman, Puka Pukara, Tambo Machay, Q'Enqo.

Qorikancha az inka birodalom leg
fontosabb vallási kultuszhelye volt. 
Öt templom rendeződött egy tér 
köré (Nap, Hold, Csillag, Villám, 
Szivárvány). Az 1650-es földrengés 
elpusztította az eredeti épületegyüt
test. Helyére a spanyolok építették 
újjá, majd az 1950-es földrengés so
rán a spanyol épület összedőlt és a 
régi inka falak ismét előbukkantak. 
A maradványok fölé múzeumot 
építettek. Az inka falak a mai temp

lomban láthatók. Az inkák mindenféle kötőanyag nélkül illesztették ösz- 
sze a hatalmas köveket, amelyekből építkeztek - az idegenvezető több
ször is említette a malter szót, amely magyarul is maltert jelent. 
A központi tér körül gyönyörű ciklámenek nyíltak.
A katedrálisba még be sem jutottunk, máris megrohamoztak bennünket 
az épület előtt a cuscóiak. Az eső ellenére mezítláb, egy szál szandálban 
rohangáltak népviseletbe öltözve, hogy egy fényképért cserébe 1 sole-t 
gomboljanak le a turistáktól.
A programok között különböző buszokkal közlekedtünk. A szervezés 
igen magas színvonalú volt. Azonban ahogy megállt a busz, megrohan
ták a különböző portékát kínáló árusok: ki vizet, ki Kodak filmet, ki eső
köpenyt, ki ajándéktárgyakat kínált. A katedrális előtt is ugyanez volt 
a helyzet. A népviseletbe öltözött helyiek néha egy-egy lámagidát is az 
ámuló turista ölébe nyomtak.
A katedrális hatalmas volt, sok kápolnával, három hajóval, rengeteg fest
ménnyel. A festményeket és a túlzott arany- és ezüstbevonatú oszlopokat, 
tárgyakat, oltárokat nem tekintve maga az épület gyönyörű volt. A kated
rális legfontosabb része a Földrengések Urának Kápolnája volt. Cusco vé
dőszentjének, a Földrengések Urának szobra egy fekete Jézus-szobor volt. 
Anyaga különleges fa, amely fekete színét a gyertyák füstjétől kapta.
A katedrális után következett Saqsawaman. Az inkák által valaha épí
tett legnagyobb épületegyüttesnek ma már csak a romjai láthatók. 
Hatalmas méretű építőkövekből emelték, tulajdonképpen égy három 
részből álló teraszsor, amelyet cikcakk alakban építettek. (Egyes el-
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méletek szerint ez a cikcakk alak
ban rakott kősor valójában egy 
puma fogsora, a puma feje ma
ga Saqsawaman, a teste pedig 
Cusco.) A legnagyobb kő 8,5 mé
ter magas. Rögtön mellé is áll
tam, hogy megörökíthessük. 
A monoton kitartó eső ellenére a 
kultikus hely közepén a fű szin
te teljesen elszáradt. A busz felé 
menet ismét megrohantak ben
nünket a „mütyürárusok". Leg
nagyobb meglepetésünkre olyan képeslapokat nyomtak a kezünkbe, 
amelyeken a főhelyen mi díszelegtünk - ki-ki a magáén.
Ekkor esett le a tantusz, hogy az az idős bácsika, aki a katedrális felé me
net felénk kattintgatott a fényképezőjével és vigyorgott, mint a telihold, 
nem elmebeteg volt, hanem egy jól jövedelmező üzlet részese. Az ott 
készített képeket ráragasztották egy képeslap közepére, amin a Machu 
Picchuról készült felvételek láthatók, és két órával később a döbbent tu
rista kezébe nyomták. Első pillantásra a ragasztást nem is lehetett észre
venni. A lapot 5 sole-ért vesztegették - nekünk az ötlet megért négyet, 
így meg is alkudtunk.
Indulás előtt még meg kellett tölteni a buszt, ezért az idegenvezető el
ment turistavadászatra. Monica addig komoly alkut folytatott az egyik 
perui asszonnyal, aki kőből készített állatokat árult. Ügyesen csinálta, 
azt hittem, nem vesz semmit, de a végén fele árra lealkudta egy feke
te kőpuma árát. Az idegenvezető ezalatt sikerrel járt, és egy indiai csalá
dot szervezett a buszba, így háromfős csapatunk hét főre bővült. Először 
nem tudtuk eldönteni, hogy milyen nemzetiségűek, csak később, a kö
vetkező programnál derült ki, hogy Indiából jöttek.
Saqsawaman után Puka Pukara következett. A vörös erőd egy straté
giai pont lehetett 3750 méter magasan. Innen a szemközti hegyoldal és 
a környező hegyek jól láthatóak voltak. A szemben lévő hegyen kisebb 
élénkzöld foltot fedeztünk fel egy barna épületegyüttes mellett, ami ki
tűnt a sok sárga és barna szín közül. Az idegenvezető elmondása szerint 
kecsua indián családok laknak ott, elszigetelt közösséget alkotva.
A hegyoldalakon több helyen is láttuk azt a furcsa fát, aminek a levele en
gem leginkább a fűzfára emlékeztetett, és amelyet még Saqsawaman felé 
buszozva fedeztünk fel, ahol megálltunk az út mellett egy helyen, ahon
nan jó kilátás nyílt a „puma fejére". Az idegenvezető elmondása szerint 
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ezek eukaliptuszfák, amelyeket azért ültettek, hogy megkössék a talajt. 
Puka Pukaránál ismét árusok hada szaladt a buszhoz (Monica ismét vá
sárolt, ezúttal két körtemuzsikát a gyermekeinek), majd tovább buszoz- 
tunk Tambo Machay felé.
Tambo Machay a víz temploma; 3 forrásra építették, tulajdonképpen egy 
kétszintes hatalmas fal, amelyen végigzúg a víz. A falban fülkék van
nak, ezekbe múmiákat, illetve szobrokat helyezhettek el az inkák. Persze 
most sem úsztuk meg az árusok hadát. Ezután - a mai napon utolsóként 
- Q'Enqo következett.
Q'Enqo egy mészkőszikla, egy sziklakibúvás. Az inkák áldozati edényé
hez hasonlóan a sziklakibúvás tetején található véset alsó végén a sziklá
ban tűnt el a felül leöntött áldozati folyadék, a kukoricasör, a chicha (az 
inkák itala), vagy a vér. Már sötét volt, mire ideértünk, ezért csak óvato
san merészkedtünk le egy hatalmas szikla alatt lévő áldozati oltárhoz. A 
feltárások során rengeteg lámacsontot találtak ezen a területen. Itt is vol
tak népviseletbe öltözött, fényképre ajánlkozó peruiak - az egyik kisfiú 
fején egy madár (feltehetően egy sólyom „csibe") ült.
Végre visszavitt minket a busz a „fárasztó" kulturális programok után a 
szállásra, ahol a jól megérdemelt zuhany után nyugovóra tértünk.

6. nap, 2004. július 4.

Reggel hétkor volt az ébresztő. Éjszaka két lány költözött a szom
széd szobába, meglehetős ricsajjal; pechünkre előttünk keltek, így 
várni kellett a fürdőre. Ismét kaptunk forró vizet a teához és a kávé
hoz. Sőt, mosodát is sikerült intézni; mire holnap megjövünk, készen 
lesznek a ruháink. Ma és holnap a Sacred Valley, a Szent Völgy vé
gigjárása és a Machu Picchu megmászása kétnapos programja követ
kezik. A hátizsákjainkat a szobában hagyhattuk, így csak a legszük
ségesebb cuccokkal a kis zsákban indultunk útnak. Szigorúan a to
rokfájás elkerülése végett, előtte még egy kis Pisco de Vargas-t is ma
gunkhoz vettünk.
Városnéző buszunk ezúttal is végigment a városon - keresztül-kasul, 
többször is, mire elindulhattunk. Először nem értettük, milyen rendszer 
szerint közlekednek az autók és a buszok, melyik utca merre egyirányú, 
miért kell hatalmas kerülőkkel eljutni egyik helyről a másikra. Aztán rá
jöttünk, hogy az utcanévtáblák a rejtély megoldásai. Az utcanevek egy 
nyilacskára vannak festve, a nyíl mutatja, hogy melyik utcában merre le
het haladni. Praktikus. Semmi szükség kötelező haladást jelző táblákra - 
igaz, a szűk utcákban lehet, hogy el sem férnének.
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Idegenvezetőnk egy fiatal perui volt, kicsit hangsúlyozott angolsaggal 
beszélt. Először mindkettőnknek unszimpatikus volt, kissé nagyképű
nek tűnt. Bemutatkozása után kiderült, hogy hírből már ismerjük is! O 
volt Victor Hugó, akinek az egyik internetes beszámoló szerint kedvenc 
szava a vamos = gyerünk, egyik fő jellemzője pedig, hogy minden progra
mot végigrohan, folyton sürgetve a turistákat. Első pár percig tartó ellen
szenvünk azonban megszűnt Victorral kapcsolatban. Sőt, talán egyszer 
sem mondta ki az út során a vamos szót, egyszer sem sürgetett bennün
ket. Mindenhol alapos tájékoztatást adott, angolságát megszokva, ismét 
meglepően sok mindent megértettünk az idegenvezetéséből. Most egy 
nagyobb busszal indultunk útnak, körülbelül huszonötén.
A Sacred Valley első állomása Pisaq volt. A Szent Völgy tulajdonkép
pen az Urubamba folyó völgyének Pisaq és a Machu Picchu közötti sza
kasza. Pisaq felé menet szomorúan állapítottuk meg, hogy csupaszok a 
hegyek, a helyiek szinte az összes erdőt kiirtották a hegyoldalakon, ahol 
most csak száraz fű terem. Ennek ellenére a táj gyönyörű volt. A merede
ken mély völgyet néhol havas hegycsúcsok vették körül.

Pisaq felé megálltunk egyszer egy 
kis falucskában, melynek lakói való
színűleg a turistáknak eladott aján
déktárgyakból éltek. Egyébként a 
Szent Völgy valamennyi állomásán, 
vagy előtte megállnak a buszok kb. 
fél órára, hogy a turisták kedvük
re vásárolhassanak. Mi vásárlás he-

lyett inkább a fényképezést választot
tuk. A buszból Péter felfedezte, hogy 
különleges, kis testű malacok szalad
gálnak némelyik portán, ezért elin
dultunk felderítésükre. Találtunk is 
egy fekete hosszú szőrű anyakocát 
sok apró fehér kismalaccal. Ez utób
biakat egy szurtos, 3 év körüli kisgye
rek hajkurászta. Mindjárt lencsevég
re is kaptuk őket. Mivel mindez nem 
ment feltűnésmentesen, kénytelenek 
voltunk az édesanyját is lefényképez
ni - természetesen 1 sole-ért. Chicito 
is kapott fél sole-t a jó munkáért.
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Még egy dologért érdemes volt körülnéznünk. Közelről láttuk a vályog
téglákat, amint száradnak. A városokon kívül, de sokszor a városok kül
ső területein is ilyenekből építkeznek az emberek. A sarat némi szalmá
val összekeverik, tégla alakúra formálják egy sablon segítségével, a na
pon kiszárítják, majd ezekből építkeznek. Ilyen vályogtéglákból építik a 
kerítéseket, a földeket elválasztó határokat is. Legtöbb esetben nem kap 
az épület külső vakolatot, így mindenütt vörösesbarna házakat látni.
A fényképezés után volt még idő a busz indulásáig, így mi is benéz
tünk a bazárba. Vettünk alpakka sapkát és fából készült csatot. Péter 
alkudott, mégpedig nem is rosszul! Időre mindenki visszaért a busz
hoz, így jöhetett végre Pisaq - azaz itt is a bazár. Ez már sokkal nagyobb 
volt, körülbelül, mint a kaposvári piac. A bejáratnál édes kenyeret és 
nagy, fehér szemű főtt kukoricát is árultak. Nagyon csábító illata volt, 
de nem mertünk kockáztatni.
Itt negyven percet kaptunk a nézelődésre, amit egyedül mi nem használ
tunk ki. Elég volt 5-6 sátrat megnézni, utána már csak ugyanazt lehetett 
látni és kapni. Egy idős angol házaspárt jó 20 perc várakozás után ott is 
hagytunk a bazárban. Időre nem értek vissza a buszhoz, Victor is hiába 
kereste őket, így nélkülük indultunk tovább.
Pisaq felett végre megálltunk egy parkolóban, ahonnan gyalog indul
tunk tovább egy hegyi ösvényen. Ráláttunk egy teraszokkal borított 
hegyoldalra. Először lefelé mentünk, majd hirtelen emelkedve felfelé. 
Kb. 3500 méter magasan lehettünk, ezért Victor többször is figyelmezte
tett bennünket, hogy lassan haladjunk. A romok - legfontosabb része az 
Intiwatana csoport, ide igyekeztünk - a Pisaq melletti, 600 méterrel a te
lepülés fölé magasodó hegyoldalon szétszórva helyezkedtek el. A romok 
nagy részét a helyiek sajnos elhordták.
Felérve a hegytetőre gyönyörű kilátás nyílt az Urubamba folyó völgyére 
és a környező 4000 méteres hegyekre, amiket rövid pihegés után meg is 
tekintettünk. Az úton felfelé kaktuszokat és számunkra ismeretlen növé
nyeket csodálhattunk meg. Az egyik útitársunk belenyúlt egy kaktusz
ba, igaz, kesztyűs kézzel, valószínűleg azért a botsáskáért, amit aztán 
felhozott a hegytetőre. A kesztyűje persze tele lett tüskével, amikből a ke
zére is jócskán jutott.
Visszaérve a buszhoz meglepődve tapasztaltuk, hogy az előző bazárnál 
otthagyott angol házaspár csatlakozott hozzánk. Nem tudom, Victor ezt 
hogyan szervezte meg, de ügyes volt.
Utunk következő állomása Calca volt. Sajnos kicsit csepergett az eső, de 
vigasztalt bennünket egy csodálatos szivárvány a hegyek között. Látni 
lehetett a jobb oldalán a második szivárványt is.
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Calcába érve kiderült: itt fogunk ebédelni. Az út melletti kis önkiszolgáló 
étteremben kapott ebéd aztán minden várakozásunkat felülmúlta. Az ét
terem egy kis kert mellett volt a szabadban, de tető alatt. Sikerült egy ha
talmas zöld papagájt is lefényképeznem, még sorban állás közben.
Volt előétel, leves, főételek, desszertek: abból lehetett kérni és annyit, 
amelyikből és amennyit csak akartunk.
Először a kenyeret osztotta egy hatalmas orrú, dús, sprőd fekete hajú 
indián fehér baseballsapkában. Megért volna egy képet... Előételnek 
kukoricachipset és egy forgácsfánkhoz hasonló kis tésztát adtak hal
ványzöld színű krémmel, valamint egy szelet zöld-sárga krémes vala
mit, ami leginkább egy sárgadinnyére hasonlított. Kipróbálás után kide
rült, hogy rémes íze van, így a tányéron is hagytuk. A levest mindketten 
kikértük, de csak Péter birkózott meg vele: egyetlen „bennelévőt" sem 
lehetett felismerni. Főételként csirke, rántott hal, valószínűleg alpakka, 
zöld színű spagetti, sült banán és még nem is tudom, mi minden volt. Én 
a feléből kértem, Péter az összesből. Desszertnek málnazselé és egy sze
let piskótaszerű sütemény. Legnagyobb örömömre rengeteg zöldség volt 
egy külön asztalon: a salátából is annyit vett mindenki, amennyit akart.

így aztán az út során először 
degeszre ettük magunkat.
Utunk következő állo
mása az Urubambán át 
Ollantaytambo romjai felé 
vezetett. A mellette lévő falu 
főterétől gyalog közelítettük 
meg a romokat a szemerkélő 
esőben. Egy részét hatalmas 
kövek, valamint sok-sok te
rasz alkotta. Valószínűleg az 
inkák egyik ellenőrző pont
ja lehetett itt. A legnagyobb 

kövek gránitból vannak, és több kilométeres távolságból szállították ide 
az inkák. A főoltártól nem messze lenéztünk az Urubamba folyóra. Ép
pen akkor ment arra a vonat, ami Cuscótól a Machu Picchuig közleke
dik az Urubamba folyását követve. Innen mi is vonattal folytatjuk majd 
utunkat. Látható volt innen egy havas hegycsúcs is, a Veronica. Victor 
elbeszélése szerint az 5600 méter magas hegyet sokáig senki sem tudta 
megmászni. A hegy legendája szerint élt a környéken egy Veronica nevű 
gyönyörű lány, akit a fiúk sokáig nem tudtak meghódítani. Innen kapta a 
nevét a hegy: ugyanolyan nehéz volt meghódítani, mint Veronicát.
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Utunk Ollantay tambo után vonaton folytatódott tovább a Machu Picchuig, 
így elköszöntünk Victortól és a busz többi utasától. Velünk együtt még két 
pár akart vonattal továbbutazni, de nekik nem volt még vonatjegyük. 
Megpróbáltunk internetezni a vonat indulásáig, amely három óra múl
va volt esedékes. A helyi múzeumban - amely egyben turistainformá
ció is - csak két számítógép volt, és sajnos mindegyik foglalt, így hely
ben más nevezetesség nem lévén, kénytelenek voltunk felkeresni az ál
lomást. A vonat indulásáig egy kávéházba ültünk be egy sörre, illetve 
egy kólára - és addig is lehetett naplót írni. A változatosság kedvéért itt 
a kóla fél literes üvegben volt (litro medio). Kényelmesen eltöltöttünk itt 
két órát, jobb volt, mint az állomáson várakozni. Ráadásul nem is tud
tuk, hogy bemehetünk a váróterembe. Szigorú ellenőrzést követően le
hetett csak a pénztártól és a helyiektől ráccsal elválasztott peronra jut
ni, onnan az állomás épületébe. Nem gondoltuk, hogy indulás előtt két 
órával beengednek bennünket. Mivel kint hideg volt, leülni alig lehetett, 
és el kellett volna viselni a helyi ételesbódék bűzét is, inkább a kávéház 
mellett döntöttünk.
A vonat, amivel Machu Picchuig utaztunk, helyi járat volt, mögé kap
csoltak egy turistakocsit. így minden állomáson megállva az út két órá
ig tartott. Az állomás, illetve a városka neve, ahová tartottunk a Machu 
Picchu lábánál Aqua Callientes volt. Ide érkezve az állomás tele volt 
rendőrökkel, akik szigorúan ügyeltek arra, hogy ne keveredhessünk 
még véletlenül se a helyiekkel. A főtérre érve annak egyik felén nagy 
csoport embert láttunk, akik felemelt kezükben táblákat tartottak és ki
abáltak. Gondoltuk, kikerüljük a tüntetést, biztosan emiatt volt annyi 
rendőr már az állomáson és most a téren is. Az egyik rendőrnő azon
ban odajött hozzánk és egyenesen a tüntetés közepe felé terelt bennün
ket. Ezen aztán annyira meglepődtünk, hogy el is indultunk a tömeg fe
lé. Mint kiderült, szó sem volt tüntetésről! A helyiek vagy a szállodáik 
neveit írták a táblákra - így ajánlgatva magukat -, vagy vártak egy-egy 
turistát és az ő nevüket emelték a magasba.
Nekünk az Yma Sumac Hotelben volt foglalt szállásunk, ezért megke
restük a tömegben a szálloda nevét magasra tartó emberünket és vele 
együtt mentünk el a hotelbe. Szerencsére jó helyünk volt, így mindjárt 
ágyba is bújtunk - tekintettel a másnap hajnali kelésre.
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7. nap, 2004. július 5.

Hajnali háromkor keltünk, hogy a napfelkeltét az Inti Punkuról nézhes
sük. Az Inti Punku a Napkapu, amelynek romja a Machu Picchu felett 
helyezkedik el. Megettük a magunkkal hozott kekszet és almát, majd 
négykor útnak indultunk a Machu Picchu felé. A városból kiérve a tér
képet követve a vasúti sínek mellett indultunk el. Az út a valóságban 
azonban nem keresztezte a síneket, körülbelül húsz méterrel lejjebb ha
ladt. Mivel a meredek partoldalon a lejutás szinte lehetetlen volt, a síne
ken folytattuk az utat a Machu Picchu lábáig. Zseblámpánkat csak néha 
használtuk, a szemünk hozzászokott a sötétséghez. Én kicsit aggódtam a 
vonat miatt, nehogy meglepjen bennünket, mivel az alattunk-mellettünk 
zúgó Urubamba folyó zaja minden más hangot elnyomott.
Másfél kilométer és két alagút után végre elérkeztünk a Machu Picchu 
lábához. Átmenve az Urubamba feletti hídon megkezdtük a meredek 
lépcsőmászást felfelé. Útközben alig láttunk valamit az erdőből, ellen
ben az égboltból - ha éppen nem volt felhős - igen. Láttunk hullócsilla
got, felfedeztük az Esthajnalcsillagot, amely innen sokkal nagyobbnak 
látszik, mint otthonról. Egy óra alatt 500 méter szintet tettünk meg. Fel
érve a romterület bejáratáig, pihentünk egy kicsit. Szerencsére a főpor
tán minden gond nélkül beengedtek bennünket - sőt, még a csomagjain
kat sem vették el, amelyeket pedig 
kötelező lett volna leadni.
Elindultunk az Inti Punku, a Nap
kapu felé, ahonnan fő programszer
vezőnk szerint a leggyönyörűbb a 
napfelkelte, csodás kilátás nyílik a 
romokra. Hatalmas teraszok mellett 
haladtunk el, az egyiknél egy út ve
zetett felfelé a hegycsúcsra: két óra 
a menetidő a csúcsig, volt rá kiírva. 
Arra indultunk. Tíz perc után azon
ban kénytelenek voltunk visszafor
dulni, mivel gyanúsan egyre mere
dekebbé vált az út, a romokat pedig 
nem lehetett látni. Az Inti Punkura 
éppen ezen útra merőlegesen kellett 
volna haladni.
Ez a kis kitérő azonban nem vette 
el a kedvünket, elindultunk immár 
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a jó úton az egyre világosabbá váló reggelben. Végül a Napkapuig nem 
mentünk el, előtte talán 200 méterrel találtunk egy jó kilátóhelyet, ahol 
várakozó álláspontra helyezkedtünk. Közben egy német fiú is csatlako
zott hozzánk, aki ellenkező irányból jött, az inka trailről. Mint kiderült, 
nagyon rossz idő volt végig a négynapos inka trailen: esett az eső, a há
góknál a hó. Hidegben, vizesen aludtak és gyalogoltak. Ez a fiú is rende
sen meg volt rokkanva. Meg is kínáltuk egy kis pálinkával, hogy felmele
gedjen, amit szívesen fogadott. Eddig bánkódtunk miatta, de most örül
tünk, hogy nem volt hely az inka trailre.
A napfelkelte sajnos nem érte el a romvárost, felhők telepedtek meg a 
nap előtt, de így is gyönyörű látvány volt, amint megvilágította a kör
nyező hegyeket, néhol a havas hegycsúcsokat. Felkerekedtünk, hogy mi 
is közelről vegyük szemügyre a romokat. A lefelé vezető úton orchideát 
is láttunk, illetve apró kék madarakat, amiket kolibriknek véltünk. Fel
fedeztünk az egyik teraszon egy kis ültetvényt mindenféle palántával. 
A teraszokon lámák, alpakkák legelésztek. Rövid közös fényképezkedés 
után elhatároztuk, hogy lemászunk vagy öt teraszsort, mivel élénkpiros 
virágokat láttunk ötven méterrel alattunk. Ez nem volt könnyű mutat
vány, de azért nem is okozott túl nagy nehézséget. Odaérve aztán kide
rült, hogy a piros virágok kardvirágok! Ha már ott voltunk, körülbe
lül húsz percig zavartalanul figyelhettük a kolibriket. Itt nem zavarták 
meg az ifjú ornitológusokat a turisták. Visszamásztunk, majd körülbe
lül egy órát pihentünk egy kiszögellésen közvetlenül a romváros felett - 
innen fényképezik a képeslapok képeit. Ezalatt megreggeliztünk. Felfe
deztünk közben egy kíváncsi gyíkot is és gyűjtöttünk némi követ a ha
zaiaknak. Mivel volt időnk a kolibriket is tanulmányozni, megállapí
tottuk, hogy a kék színű madarak nem lehetnek kolibrik, inkább talán 
fecskék. Sajnos lefotózni nem tudtuk őket, hogy otthon a végére járjunk 
a kérdésnek. Ugyan nem volt villás farkuk és a röptűk is más volt, mint 
a „hazai" fecskéknek - főleg ez zavart meg bennünket -, de a csivitelé- 
sük minden kétségünket eloszlatta.
Maga a romváros - a környezetéhez hasonlóan - gyönyörű volt! Nem 
győztünk bámulni - és persze fényképezni. Egyes részein ásatások, feltá
rások folytak. Folyamatosan karbantartották a falakat. Bent a romok kö
zött rengeteg gyíkocskát láttunk út közben.
A romváros melletti magas csúcsra fel lehetett mászni, de Péter minden 
célzásom és unszolásom ellenére erre nem volt hajlandó. Igaz, nagyon ki 
lett volna számolva az időnk a Cuscóba visszavivő vonat indulásáig.
Lefelé az 500 méter szintet szintén egy óra alatt tettük meg, most már vi
lágosban, így jól körülnézhettünk. Az erdőben gyönyörű, két-három mé- 
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ter magas növényeket láttunk élénkpiros virággal. A viráguk leginkább 
a broméliára hasonlított, a levelük a banánra.
Aqua Callientes felé most az úton tettük meg a másfél kilométert, 
nem a síneken, mint reggel. Az egyik helyen, ahol a hegyről lezúdu
ló víz kimosta a köveket, ismét kővadászatot tartottunk. Visszaérve a 
hotelbe megkaptuk a vonatjegyeinket, majd farkaséhesen betértünk 
egy helyi étterembe. A számlát elhoztam kuriózumként: 3 sole-t szá
mítottak fel „serviz"-re!
A helyi turistainformációban megtanítottuk az informátor lányt az Isten 
hozott és a köszönöm kifejezésekre és kiejtésükre. A vonat indulásáig a fő
téren ültünk le várakozni, ahol egy csoport (vagy 100 fő) népviseletbe 
öltözött fiatal, 4-8 éves fiú és lány várakozott. Előzőleg a Machu Picchu 
romjainál láttuk őket, valószínűleg osztálykiránduláson lehettek. Néha 
mellénk telepedtek a padra, amit nagyon nehezen viseltünk hihetetlen 
büdös szaguk miatt. Valószínűleg állami gondozottak lehettek. Érdekes 
volt megfigyelni őket, illetve a téren időző helyieket.
Előző nap vettünk egy csomag rágógumit, aminek nemcsak az íze, a sza
ga is förtelmes volt. Kitettük a tér közepén lévő kút kávájára, és figyel
tük, hogy mi fog történni, ki veszi észre. Sajnos amíg ott voltunk, senki 
sem fedezte fel a csemegét.
A helyi vasútállomás többszintű(!) volt, ez meg is lepett bennünket. A 
modernizációnak eddig sok jelét nem tapasztaltuk. A vonaton jó he
lyünk volt, nem ült velünk szemben senki; gondoltuk, átülünk a szem
ben lévő oldalra, hogy ne utazzunk háttal, és kényelmesen feltesszük a 
lábunkat a szemben lévő ülésre. Alighogy elindultunk azonban, szó nél
kül lehuppant egy arabnak tűnő srác velünk szemben, és kényelmesen 
elfeküdt az üléseken. Ez különösen Pétert háborította fel, nem is bírt na
pirendre térni felette egész úton. A srác szemtelen és pimasz volt, a ka
lauznő is rosszalló pillantásokat vetett rá - rólunk nem is szólva -, azon
ban ez a legkevésbé sem zavarta.
Cusco előtt már sajnos besötétedett, így nem láttuk, hogy a vonat ide- 
oda tolatva jut be a városba a szűk hely és az éles kanyarok miatt - 
leginkább csak éreztük. Az állomáson már várt bennünket a „csajunk" 
(vagyis az utazási iroda alkalmazottja, aki a programjainkat szervez
te) és taxival a hotelbe vitt bennünket. Jól megérdemelt pihenésünket 
azonban későbbre kellett halasztani, mivel nem volt meleg víz. Szállás
adónk 20 perc múlva ígérte a meleg vizet, de sajnos egy óra múlva is 
csak langyos víz folyt a csapból. Kénytelenek voltunk abban zuhanyoz
ni. Ráadásul a mosott ruhák sem készültek el két nap alatt. Azért végül 
így is nyugovóra tértünk.
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8. nap, 2004. július 6.

Reggeli szokásos forróvíz-adagunkat megkapva kávé és forró tea indí
totta a napot. Ma a programok sorában a rafting következett. Megérkez
tek a mosott ruháink is. Fél kilencre jöttek értünk egy kisbusszal, amiből 
aztán átültünk egy nagyobba. Ezzel ismét körbejártuk a várost, amíg tíz 
embert összeszedtünk. Körülbelül három órát utaztunk az Urubamba 
mentén, amikor is egy kis háznál, a folyó partján kiszálltunk a buszból. 
Itt három „kapitány" - köztük Carlos, aki a főnöknek tűnt - lepakolták 
a felszereléseket a busz tetejéről, mi pedig átöltöztünk neoprém ruhák
ba és mentőmellénybe, sisakba. így felszerelkezve ismét visszaszálltunk 
a buszba és öt kilométer után szálltunk ki ismét. Oktatás következett az 
Urubamba partján, 15 fokban; különböző vezényszavak megtanulása, il
letve még a parton gyakorlati bemutató. Igazából hat vezényszót kellett 
megjegyezni angolul: foward, back, left back, right back (ezeket kever
tük is rendesen!), inside és rock side.
Egy angol párral kerültünk Carlos hajójába, a másikban három zsidó 
lány ült az egyik „kapitánnyal". A harmadik hajó egyszemélyes kajak 
volt, ebben ült a másik „kapitány", ő végig fényképezett az út során. 
A gyakorlás a folyó viszonylag 
csendesebb szakaszán jól sike
rült, nemigen tévesztettük el a 
vezényszavakat. Később aztán 
már igen, főleg én. Az első két 
alkalommal még Pétert figyel
tem, aki előttem ült a hajó orrá
ban. Mivel elrontotta a paran
csot, így én is rosszul csináltam. 
Carlos a hajó végén ült a kor
mánynál, persze csak azt vette 
észre, hogy én rontottam. Má
sodszor is. Harmadszor már 
nem kellett Péter segítsége, rontottam magamtól is. Hozzáteszem, a ka
pitány olyan gyorsan váltogatta a parancsokat, hogy ember volt a tal
pán, aki követni tudta. Végül borulás nélkül minden zúgót simán vet
tünk, és körülbelül két óra múlva értünk vissza a kis házhoz. Előtte 
sajnos Carlos beleborított bennünket a vízbe, minden tiltakozásunk el
lenére. Az utolsó 200 métert a hajóval fogvacogva tettük meg. A víz 
körülbelül 5 fokos volt, a levegő körülbelül 10 fokos. Szerencsére várt 
bennünket a szauna, de még így is tartottunk a megfázástól.
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Szauna után ebéd következett, majd indultunk haza. A szállodában jót 
tett a forró zuhany. Bár már két napja mindketten náthásak voltunk, a 
hideg fürdő az Urubambán nem vált hasznunkra. Annyira nem, hogy 
a forró zuhany után fel kellett keresnünk egy gyógyszertárat, hogy 
Augmentint vegyünk Péternek, aki egyre rosszabbul érezte magát. Be
vásároltunk vacsorára és másnap reggelire is, majd vettünk egy sereg ké
peslapot, hogy másnap délben feladhassuk őket az otthoniaknak.
Az este a képeslapok megírásával és naplóírással telt, amivel amúgy én 
rendesen el voltam maradva.

9. nap, 2004. július 7.

Reggel az immár szokásos, magunk készítette kávéval és teával indult 
a nap. Victor, az utazási iroda vezetője, aki a négynapos cuscói progra
mot szervezte, előző este felhívott bennünket, hogy reggel kilenckor ta
lálkozzunk az utazási irodában, szeretne velünk beszélni. Gyanítottuk, 
hogy több pénzt szeretne, mint amennyit eddig kifizettünk, de szeren
csére tévedtünk. Az utazási irodában punói képeket mutatott nekünk, 
majd ajánlatot tett egy kétnapos punói, Titicaca-tavi programra. A bu
szunk Punóba még az előző négynapos program részeként el volt in
tézve, délben indult a cuscói állomásról. A kétnapos program az alábbi
akból állt: megérkezve Punóba várnak bennünket az állomáson, onnét 
taxival egy hotelbe megyünk (a hotelszoba kétágyas, fürdőszobás, ter
mészetesen meleg vízzel). Másnap reggel kapunk reggelit, majd hajóval 
irány az Amantani sziget, ahol a szállásunk családoknál lesz. Az árban 
az ebéd és a vacsora is benne van. Másnap hajóval vissza Punóba, láto
gatás egy másik szigeten, szállás az előző hotelben. Az egészért 26 dol
lárt fizetnénk fejenként + 60 sole-t a hotelért Punóban és 13 dollár lenne 
a busz Punóból a programot követően Arequipába. Arequipában Victor 
bátyja várna bennünket, akivel megbeszélhetnénk a Colca-kanyoni és a 
Chachani-vulkáni programot.
Az ajánlat annyira jónak tűnt, hogy el is fogadtuk. Kellett még írnunk 
egy rövid értékelést az utazási irodáról (természetesen dicsértük őket), 
amit majd kifüggesztenek a falra, hogy a következő „áldozatjelöltek" el
olvashassák, kinek mi a véleménye az irodáról. Mivel tényleg meg vol
tunk elégedve a szervezéssel, nem esett nehezünkre jót írni róluk. Az iro
dában lehetett volna átvenni a képeket, amik a raftingról készültek, de 
sajnos nem hívták elő az indulásig.
Bevásároltunk az élelmiszerboltban, hazatelefonáltunk és internetez- 
tünk. A hotelbe visszaérve gyorsan összepakoltunk és vártuk, hogy jöj
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jenek értünk. Kifizettük a hotelben a számlát - először megpróbáltak ve
lünk egy nappal többet kifizettetni, de résen voltunk. Végre megérkezett 
értünk a taxi, majd kivitt a cuscói autóbusz-állomásra. Dél helyett azon
ban csak háromnegyed egykor indult a busz. Jó helyünk volt, egy emele
tes busz felső emeletén a második sorban ültünk. Franciák kerültek mel
lénk, akik az egész buszt a sajátjuknak tekintették, de azért el lehetett 
őket viselni. A megállókban igyekeztünk fényképezni. Hol üvegcserép
pel kirakott kerítéstetőket, hol a busz felé ácsingózó és kiabáló árusokat, 
hol havas hegycsúcsokat, hol lámákat.
Az út során áthaladtunk egy 4300 méter magas hágón, a körülötte lévő na
gyobb csúcsok mind havasak voltak. Ezután egy nagyon nagy fennsík kö
vetkezett. Sajnos korán sötétedett, így az út végéből alig láttunk valamit. 
Punóba érve már vártak bennünket. Igaz, az állomáson várakozó perui 
lány kezében nem volt tábla a nevünkkel, ezért keresni kellett egy ki
csit, de öt perc múlva már úton is voltunk egy taxival a Hotel Arequipa 
felé. Ez egy háromcsillagos szálloda volt, tiszta szobákkal, fürdővel. 
Kaptunk törülközőt, WC-papírt és szappant. Gyorsan elindultunk be
vásárolni reggelire, illetve a másnapi hajókázásra. Találkoztunk egy 
magyar párral a város főutcáján, akikkel egy jó fél óráig beszélgettünk. 
Sajnos megfelelő boltot nem találtunk a bevásárlásra, így dolgunk vé
gezetlenül tértünk vissza a szállodába, ahol fürdés után hamarosan el 
is nyomott bennünket az álom.

10. nap, 2004. július 8.

Reggel kicsit morcosan ébredtem, mivel a fél éjszakát ébren kény
szerültem tölteni. Alig kaptam levegőt, el volt dugulva az orrom. Pé
ter elment a piacra bevásárolni és egyúttal hozott orrcseppet és papír 
zsebkendőt is. Ez utóbbiból a náthám miatt igencsak híján voltam. 
Kiderült, hogy reggelit kapunk a hotelben (mégpedig nem is akármi
lyet, hanem kontinentális reggelit), így a megvásárolt kenyeret és saj
tot magunkkal vittük az útra.
Nyolcra megérkezett értünk egy autóbusz, felvettünk még négy cseh fi
út, egy francia párt, egy amerikai fiút és egy lányt. A kikötőben rövid vá
rakozás után beszállhattunk a hajóba. Mi a belső kabinban kerestünk he
lyet, kint igencsak hideg volt. Péter reggeli bevásárlása idején a tócsák be 
voltak fagyva az utcán.
Néhányan emberi erővel hajtott triciklivel érkeztek a hajóhoz - itt ezek 
voltak a taxik. Nem autók, mint Limában vagy Cuscóban. Mindkét vá
rosban Daewo Tico taxik voltak 90%-ban a fuvarosok, itt a triciklik.
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A Titicaca-tavon három órán át hajóztunk, amíg egy úszó szigetre nem 
értünk. Maga a tó körülbelül harmincszor akkora, mint a Balaton, egy- 
harmada Bolíviához tartozik, kétharmada Peruhoz. A tó nevezetessé
ge az úszó szigetei. Az egyik ilyen szigeten, amelyre érkeztünk előadást 
hallottunk az idegenvezetőnktől az itt élő uros indiánokról. Az indiánok 
a sziget közepén ültek, előttük egy-egy kiterített szőnyeg, amelyről az ál
taluk készített ajándéktárgyakat árulták a turistáknak.
Megkóstoltam a híres totora nádat, amelyből a sziget, a házak, a csónak 
és mindenféle használati tárgy készült. Zölden fogyasztják is az itt élő in
diánok. Kicsit fura, édeskés, nyers íze volt, igen lédús. Be lehetett ülni a 
csónakba, majd két indián fiú körbevitt bennünket a sziget körül. Péter 
azzal a motoros csónakkal, amivel jöttünk, utazott át a szomszéd sziget
re és ott várt a fényképezővei és a csomagjainkkal, amíg én vállalkoztam 
a csónakázásra. A társaság hasonló vállalkozó szellemű tagjaival együtt 
körülbelül húszan voltunk a csónakban. Előre ugyan nem kötötték az or
runkra, hogy fizetni is kell a mulatságért, de még mielőtt partot értünk 
volna, ez teljesen egyértelművé vált: az egyik indián fiú a sapkájával kör
bejárt és beszedte a 3 sole-os „viteldíjat".
Az úszó sziget után az Amantani-sziget következett. A kikötőben min
denkit beosztottak egy-egy családhoz, akiknél elszállásoltak bennünket. 
Nekünk Martha asszony jutott a családjával. Őt követve felmentünk a 
szigeten lévő hegy oldalába a szállásunkig. Egy sárból készült házban 
kaptunk szobát az emeleten, ez a rész szépen volt meszelve - látszott, 
hogy itt fontosak a turisták. Egy ablak nagyságú ajtón lehetett a szobába 
jutni, ahol három ágy, egy kis asztal és egy szék volt a berendezés. A há
zon kívül, az udvaron állt egy bódé, ez volt a „WC az amerikaiaknak", 
ahogy házigazdánk édesapja fogalmazott. A WC-ben egy kő WC-csésze 
és egy kuka volt a berendezés - ez utóbbi a papírnak, amit általában 
egész Peruban nem lehetett a WC-be dobni. Kint a bódé mellett egy sár
ga 5 literes műanyag dobozban volt a víz, amit aztán az öblítéshez hasz
nálni lehetett. Kuriózum volt az egész.
Háromkor kaptunk ebédet. A levesben általunk ismeretlen növények 
(vagy talán állatok is?) voltak. Sajnos nehezen értettük meg egymást, mi
vel vendéglátóink kecsuául beszéltek, mi kicsit angolul, kicsit spanyo
lul, leginkább azonban magyarul. Azért valahogy mégis boldogultunk. 
Nem tudtuk meg viszont, hogy miből készültek az ételek, csak találgat
hattunk. Ennek ellenére bátran bekanalaztuk a levest, ami jó meleg és jó 
ízű volt. A második fogásban három fajta főtt krumpli volt és apró, ropo
gósra sült halak, amelyeket egészben, mindenestől sütöttek meg. Először 
kizártnak tartottam, hogy megegyem őket, de aztán győzött az éhség és 
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a kíváncsiság is. Azért a fejét sem én, sem Péter nem bírtuk megenni. Az 
ebédet rozmaringtea zárta, ami nagyon finom volt.
El akartuk sumákolni a délutáni programot - Nap-templom megtekin
tése és zenés műsor a főtéren -, de Martha és az édesapja nem hagy
ta: az egész család elkísért bennünket a hegy tetején található főtérre, és 
egyben kosárlabdapályára. Martha fia el sem mozdult mellőlünk, min
den lépésünket szemmel tartotta. A pályán a helyiek és a turisták heve
nyészve összeállított csapata mérkőzött meg egymással. A meccs l:l-re 
végződött. Ezután következett a hivatalos program: a hegycsúcson lé
vő naptemplom felkeresése. Ezt végül kihagytuk, és rövid sétát követő
en a szigeten visszamentünk a szállásra és elvackoltuk magunkat a hi
deg ellen. Már a visszaúton kezdett besötétedni, ezért terveink szerint al
vás következett volna reggelig. Este hét órakor azonban Martha édesapja 
ébresztett bennünket, hogy kész a vacsora. Úgy döntöttem, nem kockáz
tatom a meleg ágyikót a vacsoráért cserébe, meg félig már aludtam is, de 
az idős bácsika ragaszkodott hozzá, hogy elfogyasszuk a vacsorát: ami ki 
van fizetve, azt meg kell enni. Nem volt mit tenni.
Később aztán nem is bántam meg, hogy lementem vacsorázni. Ezút
tal nem egy külön helyiségben ettünk, mint ebédkor, hanem a kony
hában. Ez pedig különleges volt a maga nemében. Az épület vályog
téglából készült szalmával és száraz fűvel tapasztva. Az egyik sarok
ban sárból készült kormos, kiégetett tűzhely, rajta agyagedények. A 
sötétben mindössze egy falra erősített gyertya világított. Az egész 
helyiséget betöltötte a füst, mivel nyílás csak egy helyen volt a tetőn. 
Hihetetlennek tűnt, hogy a korábban a múzeumban látott inka tűz
helyek mása itt a valóságban is működött. A vacsora nagyon finom 
volt, megérte felkelni. Krumplileves volt és rizs, valamint különfé
le zöldségekből készült lecsó és cocatea. A teához Martha az édesap
jától kért cocaleveleket. Az idős bácsika láthatólag nagyon nehezen 
vált meg féltve őrzött cocaleveleitől.
A finom vacsora után nyugovóra tértünk, de előtte még megegyez
tünk, hogy ezt a konyhát másnap világosban mindenképpen lefény
képezzük. Mind a ketten jó büdösek voltunk a füsttől, de az élmény 
ennyit megért.
Az ég csodálatos csillagos volt, több ezer apró csillag világított, sok
kal többet lehetett látni, mint Magyarországról. A tejút gyönyörűen 
látszott. Sajnos nem lehetett lefényképezni, pedig szívesen megörö
kítettem volna.
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11. nap, 2004. július 9.

A reggeli kelést és hideg vízben, lavórban mosdást követően Martha 
édesapja nyomult a szobába, hogy egy vendégkönyvbe írjunk pár szót a 
fogadtatásról. Rám hárult a feladat - természetesen dicsértem őket. Ha 
arra a konyhára gondolok, meg az egészben sült apró halra...

Nem is mulasztottam el a konyhát le
fényképezni, miután engedélyt kértem 
rá. Meglepetésemre vagy öt-hat tenge
rimalac is rohangált az apró helyiség
ben, Martha fia játszadozott velük. 
Reggelire omlettet kaptunk és teát. 
Martha édesapja megkérdezte, hogy 
a matétea jó lesz-e. Igenünk után 
nagy megkönnyebbülve elszaladt - 

lehet azért, nehogy meggondoljuk magunkat, és a drága coca leveleiből 
ismét fel kelljen áldoznia párat.
Összecsomagoltunk és elindultunk a kikötőbe, ahol nyolckor volt a találko
zó. Péter beült a hajóba, ki sem jött addig, amíg a kö
vetkező szigetre nem értünk. Nem érezte magát va
lami jól, éjszaka még az orrcseppjeimet is kénytelen 
volt használni. Én sem voltam virágos kedvemben, a 
nátha engem is kezdett leteríteni. Indulás előtt Péter 
nevében is elköszöntem vendéglátónktól és búcsúzó
ul vettem tőle egy Coca-Colát, amire már előző nap is 
megpróbált rávenni bennünket - akkor sikertelenül. 
Sajnos a hajóút a Taquile-szigetig számomra gyöt- 
relmesre sikerült. Fújt a szél, ide-oda himbálta a ha
jót. Mivel ismét belül, ráadásul a hajó orrában ültünk, még friss levegő
höz sem jutottam. Ha két perccel később kötünk ki a szigeten, megbo
csáthatatlan dolog történt volrja...
Szerencsére hamar partot értünk és elindultunk a sziget belseje, vagyis 
egy hegy teteje felé. Félúton megálltunk egy negyedórára, itt az idegen
vezető sajátos stílusában beszélt a szigeten élőkről, népviseletükről, az 
itt található Pachamama templom romjairól, a sziget történetéről. Saj
nos egyszer angolul, egyszer spanyolul beszélt; összevissza váltogatta 
a nyelveket. Sokan - köztük én is - alig bírták követni, hogy éppen mit 
mond. Péternek nem is volt türelme végighallgatni. Az előadás után meg 
is mondta a vezetőnknek, hogy nem a legjobb módszert választotta a 
csapat kiokítására, de a helyzet nem változott.
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Kicsivel a hegytető előtt a főtérre értünk, ahol a helyiek társadalmi munká
ban egy templomot építettek. Minden héten másik öt családnak kell dol
goznia a köz érdekében az építkezésen. Ezen a téren állt egy táblacsoport, 
ami a világ különböző nagyvárosai irányába mutatott - de sajnos rosszul. 
Madridot és Berlint pl. egymással szemben, ellenkező irányban mutatta. 
Ezen a főtéren körülbelül egy órát pihentünk. Megebédeltünk; megettük 
a két nappal korábban a punói piacon vett sajtot és kenyeret. Ezalatt több 
kisfiú és kislány is odajött hozzánk különböző portékákat ajánlgatva. A 
felnőtt helyiek népviseletbe voltak öltözve. Több férfi, illetve fiatal fiú a 
téren ülve kötögetett (!), a nők fonalat fontak egy orsó segítségével. 
Idegenvezetőnk egy étterembe kalauzolt bennünket, ahol sült halat, il
letve tortillât vagy taccost lehetett rendelni. Sokan azt hitték, hogy az 
ebéd benne van a kifizetett programárban (pl. mi is), de nem így volt. A 
menüért mindenkinek külön kellett fizetnie. Mivel mi már megebédel
tünk, elindultunk egy sétára a szigeten. Közelről is tanulmányoztuk az 
eukaliptuszfát. Rengeteg rozmaringot találtunk, ami itt helyi „speciali
tás". Míg a többiek ebédeltek, pár útitársunk kivételével, akik szintén a 
téren napoztak, visszamentünk a főtérre élvezni a meleg napfényt. Fel
mentük egy befejezetlen épület tetejére körülnézni. Fel is fedeztünk egy 
temetőt a hegy átellenes oldalán.
Az ebéd végeztével továbbindultunk a szigeten. A hegy másik oldalán 
mentünk le egy lépcsősoron egy másik kikötőbe. Most már nem a hajó 
belsejében foglaltam el harcállást, hanem felmentem a tetejére, a friss le
vegőre. Péter bent maradt a hajó belsejében. Punóig itt is utaztam. Ennek 
az lett a következménye, hogy az arcomat kicsit megpirította az erősen 
tűző nap. Hiába volt a napszemüveg, a sapka és a fényvédő krém. Nem 
volt veszélyes, de azért kipirosodott az arcom. Viszont a visszaúton egy
általán nem voltam rosszul.
Punóhoz közeledve sok úszó szigetet lehetett látni, sőt, egy ideig a ha
jónk is a totora nád közt haladt, ami nagyon szép látvány volt. A város
ba érve busszal a szállodába mentünk, majd elindultunk a piacra, hogy 
másnapra bevásároljunk. Vettünk egyfajta zsemleszerű péksüteményt, 
sajtot, valamint hagymát Péternek a náthája ellen, nekem gyümölcsöt: 
almát és mandarint. Kipróbáltuk a helyi kólák egyikét: a Kola Reált 
kétféle, kóla és piros gyümölcs ízben. Vacsorázni egy sültcsirkézőbe 
tértünk be, ahol egy fél csirkét 5 sole-ért, vagyis 300,- Ft-ért lehetett 
kapni. Próbaképpen egy fél csirkét kértünk ketten. Hoztak is két adag 
levest heves tiltakozásunk ellenére. Bárcsak ne utasítottuk volna el. A 
leves járt a fél csirkés menühöz, csak mi ezt nem tudtuk, így lemarad
tunk a nekünk járó két adag levesről.
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Viszont fejedelmi módon megvacsoráztunk: a két negyed csirkéhez két 
nagy adag sültkrumplit, szószt és salátát kaptunk. Miközben ettünk, be
tértek az étterembe olyanok is, akik elvitelre kérték a menüt. Nekik a le
vest egy egyszerű nejlonzacskóba merték. Borzasztó látványt nyújtott a 
zöld lével telt zacsi.
A csirkék egyébként egy hatalmas fém, faszénnel fűtött grillen pirultak, 
néhol kissé füstösek voltak, de omlósak és kívül ropogósak.
Vacsora után visszamentünk a szállodába és lefekvésig naplót írtunk.

12. nap, 2004. július 10.

Reggel, a megbeszéltek ellenére nem 9 órakor, hanem egy órával koráb
ban indult a buszunk Punóból Arequipába, ezt előző nap késő este, már 
lefekvés után közölte velünk az utazási iroda egyik alkalmazottja, aki 
felkopogott bennünket legszebb álmunkból. így 6.20-kor már fel kellett 
kelni, mivel 7.40-kor jött értünk a taxi. A reggeli ugyanaz volt, mint két 
nappal korábban, vagyis kontinentális reggeli: vaj, lekvár, tea, frissen fa
csart narancslé.
A taxi pontosan érkezett meg értünk, levitt bennünket az autóbusz-állomás
ra. Sajnos nem volt alkalmam a taxiként üzemelő tricikliket lefényképezni.
A buszban középtájon ültünk. Kivételesen időben indultunk útnak, pe
dig még a helyek fele üres volt. Viszont több helyen is megállt a busz, 
ahol aztán többen is felszálltak, mint amennyi üres hely volt. Ez egyéb
ként nem jellemző a perui helyközi buszközlekedésre, mivel éppen any- 
nyi jegyet adnak csak el, amennyi az üres hely. Igaz, addig nem is indul 
egy járat, amíg meg nem telik.
Az úton több képet is készítettünk lerobbant házakról, perui utcai csend
életről, az altiplanóról (füves fennsíkról). A városok olyanok, mint egy 
építkezés: befejezetlen épületek mindenfelé. Mivel a befejezett házak 
után kell adót fizetni, ez nem is csoda. Viszont csúnya látványt nyújta
nak a kiálló acél- vagy vasdrótok, huzalok a házakból. Sajnos egy jónak 
ígérkező életképet Péter elmulasztott lefotózni: egy hatalmas madár lak- 
mározott egy elpusztult láma tetemén. Már elindult a busz, mire észre
vette a jelenetet, így a fényképezés elmaradt.
Az út során keresztülmentünk egy 4800 méter magas hágón. A há
gó előtt egy személyautó a meredek hegyoldalon lecsúszott az útról. 
Amikor elhaladtunk mellette, éppen a mentéssel megpróbálkoztak - 
nem sok sikerrel.
A hágó környékén sok havas hegycsúcs magasodott mellettünk, a hóha
tár meglepően alacsonyan volt.
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Közelről láttuk a Chachani vulkánt, az északi oldalról kevesebb hó fed
te, mit a déliről. Egészen közel jártunk a hóhatárhoz - legalábbis úgy 
éreztük. Láttunk vikunyákat - a lámák vadon élő rokonait - és jó pár 
madarat, amiket nem ismertünk. Alig aludtunk a hatórás út alatt, any- 
nyi volt a látnivaló.
A biztonság kedvéért elszopogattunk egy-egy cocacukrot, miután lát
tuk, hogy a mellettünk lévő üléseken utazó két perui asszony szorgal
masan rágja a cocalevelet. (Az elrágott maradékot aztán elegánsan a 
busz padlójára köpték.)
Az utazás során többször is szellőztetnünk kellett, elég nehezen viseltük 
el a rettentő bűzt, ami néhány emberből áradt. A hegyek látványa azon
ban mindenért kárpótolt bennünket.
A buszállomásra érkezve megdöbbenve tapasztaltuk, hogy nem vár ben
nünket senki, annak ellenére, hogy Punóban az utazási iroda alkalmazott
ja, aki kivitt bennünket az állomásra, valamint Victor is még Cuscóban 
ezt megígérte. Péter többször is elment körülnézni, hátha egy másik be
járatnál várnak ránk, de nem járt sikerrel. Végül is egy óra várakozás 
után fogtunk egy taxit és a Plaza des Armasra mentünk a turistainformá
cióba hotelek után érdeklődni. Kaptunk is egy másfél oldalas listát, de 
egyik hotelt sem ajánlhatták az irodában. Még Cuscóban Victortól kap
tunk egy számlát a befizetett összegről a Titicaca-tavi programra, ezen 
rajta volt az utazási irodája neve is. Megkérdeztük, hátha van kirendelt
sége Arequipában. Itt a bátyjának volt utazási irodája, ezért ez nem volt 
valószínű, de mindent meg kellett próbálni. Nem volt kirendeltsége.
Kénytelenek voltunk felkerekedni hotelt keresni. A Plaza des Armasra 
vezető egyik utcában a taxi, amivel érkeztünk, két hotelt is mutatott, ahol 
megszállhatnánk. Ezek közül megnéztük az egyiket - és még vagy né
gyet a környéken. Végül a Hotel Arequipa mellett döntöttünk, ahol 80 
sole volt egy dupla ágyas szoba egy éjszakára reggelivel. Háromcsillagos 
szálloda volt, 30 dollár lett volna a szobaár, de látták, hogy mi más „kate
góriába" tartozunk, mint általában a vendégeik, ezért felajánlották a szo
bát 80 sole-ért. És gondolom úgy általában rengeteg vendégük is volt... 
A szoba tényleg szuper volt, tévével, meleg vízzel, minden tiszta volt 
és rendes. Ezután felkerestük azt az utazási irodát, ahol korábban már 
érdeklődtünk a Chachani vulkán megmászásáról. Ajánlatuk szerint 80 
dollárért másnap reggel kétnapos program keretében felvisznek minket 
a vulkánra. Mivel csak ketten leszünk, ezért többet kell fizetnünk, mint 
egyébként. Péter előzetesen beszélni akart a hegyi vezetővel, aki majd 
felvisz bennünket a vulkánra, ezért két óra múlva beszéltünk meg egy 
időpontot a találkozásra, amikor ő is az irodában lesz.
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A találkozóig másfél óra internetezés következett, ezalatt mindenki min
den magánlevelét elküldhette, most végre bőven volt idő. Jó volt olvas
ni az otthonról érkezett e-maileket, a közöseket és a személyeseket egy
aránt. Megnéztük a kaposvári időjárást, valamint elolvastuk az ottho
ni híreket, amelyekre már nagyon ki voltunk éhezve. Arra is volt időnk, 
hogy szállást foglaljuk Limában a hazautazás előtti, 19-ei éjszakára a Ho
tel Espana-ban, ahol az első éjszaka is szerettünk volna aludni, de sajnos 
az internetes foglalásunk valahol elveszett a nagy kavarodásban.
Visszamentünk az utazási irodába, de sajnos a hegyi vezető a megbe
szélt időre nem érkezett meg. Az újabb időpont a találkozóra este 8-kor 
volt, ezért addig is elmentünk bevásárolni.
Az élelmiszerbolt bejáratánál egy idősebb házaspár figyelmes lett a ma
gyar szóra. A budapesti házaspár egy hónapot tervezett Peruban tölteni. 
Mivel eddig még nem találkoztak magyarokkal, nagyon megörültek ne
künk. Ennek örömére vagy fél órát beszélgettünk velük.
Sajtot, szalámit, kenyeret és némi csokoládét vásároltunk. Ezután vissza
mentünk a hotelbe, majd este nyolcra már csak Péter ment vissza a hegyi 
vezetővel való találkozóra. Hegyi vezetőnk szerint éjszaka nem lesz -5 
foknál hidegebb. A hágóvasat, a jégcsákányt, a sátrat és a matracot az iro
da biztosítja. Az indulás másnap reggel 9.30-kor lesz, majd harmadnap 
este hatra érnénk vissza Arequipába. Az alaptábor 5400 méteren lesz, al
vás sátorban, vacsora biztosított.
Mindketten feszült izgalommal tekintettünk a másnap elé. Péter alud
ni is alig bírt.

13. nap, 2004. július 11.

Reggel fél hétkor keltünk, fél nyolckor volt a kontinentális reggeli a ho
telben. Péter reggel még elment kenyeret és vizet vásárolni, mivel a ren
delkezésre álló kenyérkészletből csak 8 szendvicsre futotta volna. Én ad
dig elkészítettem a szendvicsek egy részét és elkezdtem pakolni. Amíg 
Péter távol volt, a fürdő ajtaját olyan sikeresen bezártam, hogy nem is 
tudtuk többet kinyitni. Ezek a fránya zárak - minden hotelben ugyanaz a 
fajta - könnyen becsapják az embert. Kívül is és belül is csak egy öklöm- 
nyi gömbből állnak. Kulccsal nem lehet bezárni őket, csak kinyitni. Az 
ajtó belső felén lévő hatalmas gömbön van egy gomb, amit be kell nyom
ni. Ekkor a másik oldalról nem lehet, csak kulccsal kinyitni. A fürdőből 
kijövet véletlenül benyomtam az ajtó belső felén lévő gombot, majd be
csuktam az ajtót, így nem tudtuk kívülről kinyitni. A segítség megérke
zéséig negyed óra várakozással telt.
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Hegyi vezetőnk fél tíz helyett tízre érkezett meg értünk. Vagy a reggele 
volt morcos, vagy előző este bulizott, nem tudni. Nem sokat beszélt hoz
zánk, amíg felvettük a felszerelést és a csomagjait a hegymászóbolt előtt. 
A kétórás utat a Chachani lábáig végigaludta.

4900 méterig fel tudtunk men
ni egy négykerék-meghajtású To
yota kisbusszal. Kiszállás után 
vezetőnk figyelmeztetett, hogy 
mindent nagyon lassan csinál
juk, semmiképpen se kapkod
junk. Szerencsére megváltozott a 
modora és barátságosabb lett, mi
re elindultunk. A kisbusz a hegy 
lábától visszahajtott Areuipába, 
majd holnap jön értünk négy kö

rül. Indulás előtt mindegyikünk kapott egy pár hágóvasat, egy jégcsá
kányt, Péter a sátorponyvát. Lassított felvételben indultunk el felfelé. 
Péter kicsit lemaradt, ahogy felfelé baktattunk, a vezetőnk meg is kér
dezte tőle, hogy minden rendben van-e. Fő az óvatosság, volt a válasz. 
Fél egykor indultunk el a busztól és 4 órára értünk fel az 5400 méteren lé
vő alaptáborig. Az alaptábor egy méter magasságig kővel körülkerített, 
kétsátornyi, körülbelül négyszer két méter nagyságú terület volt.
Iván, a hegyi vezetőnk felfelé tartó utunk hajrájában előrement, hogy mi
re az alaptáborba érünk, felállítsa a sátrakat és főzzön egy forró teát. A 
két sátor éppen befért az alaptábor kis területére.
Mire felértünk, a hegy keleti oldalán már nem sütött a nap, így elég hi
deg lett a levegő. A hátizsákunk a hágóvassal, a jégcsákánnyal, a felvitt 
négy liter folyadékkal és a meleg cuccokkal, valamint a sátor alkatrészei
vel 15-18 kilót biztosan nyomott. Igencsak vártuk, hogy végre az alaptá
borig érjünk. A lábujjaim lassan, de biztosan kezdtek lefagyni és a kezem 
is rettenetesen fázott. Szerencsére mire felértünk, már állt a sátrunk és 
azonnal be tudtunk rendezkedni. Felvettük az összes meleg cuccot, amit 
magunkkal vittünk, és gyorsan bebújtunk a hálózsákokba, hogy felme
legedjünk. Megkértük Ivánt, hogy a vacsorával ne bajlódjon, annyira hi
deg volt, hogy nem akaródzott kibújni a hálózsákból. Inkább legyen este 
és reggel is forró cocatea. Hegyi vezetőnk belement az alkuba, így nem 
kellett elkészítenie a spagettit a gyanús kinézetű húsos feltéttel.
Körülbelül fél óra múlva kezdett a lábam a hálózsákban felengedni, mi
után megittuk a forró teát, és az ujjaim sem voltak már annyira mere
vek. Cirka öt óra felé tértünk nyugovóra, addigra már kint is vaksötét 
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volt. Még beszélgettünk egy kicsit, de aztán megpróbáltunk aludni, mi
vel másnap hajnalban kettőkor kellett kelni. Péter megkérte a vezetőn
ket, hogy inkább keljünk egy órával korábban, mivel elég lassan fog tud
ni haladni. Iván ebbe bele is egyezett. Tehát egykor kelés, fél kettőkor for
ró tea, kettőkor indulás.
Sajnos egész éjszaka egyikünk sem tudott aludni egy szemhunyást sem. 
A szél folyamatosan mozgatta a sátrat, állandó zörgést lehetett hallani. 
Olyan hideg volt, hogy egész éjszaka vacogott a fogam. -5 fok helyett 
-10, -15 fok volt. Ennyit az ígéretekről. Az éjszaka közepén azért gon
dot okozott a kelés: igen nehéz volt kimászni a hálózsákból a retten
tő hidegbe. Hiába volt a három zokni, miután felhúztam a bakancsot, 
5 perc sem telt bele, már kezdtek lefagyni a lábujjaim. Egy fél fagyott 
szendvicset tudtam csak enni - Péter kettőt -, majd megittuk a csésze 
forró cocatea-adagunkat. Sajnos nem esett jól. A kesztyűbe alig bírtam 
beledugni a kezem, annyira merevek voltak az ujjaim. Egyujjas kesz
tyűvel és merev ujjakkal felkapcsolni a zseblámpát - ajánlom minden
kinek kipróbálásra. Sajnos az éjszakai hideg, az átalvatlan éjszaka és a 
fagyott szendvics megtette a hatását. Alig indultunk el, vagy 300 méter 
után annyira elszédültem, hogy meg kellett állnom. Hiába guggoltam 
le, a szédülés nem akart elmúlni. Azért hősiesen talpra álltam és elin
dultam. Újabb 100 méter után azonban megint meg kellett állnom. Az 
utolsó pár lépést már úgy tettem meg, hogy csak fehér foltokat láttam 
magam előtt. Kezdtem megijedni, ezért kértem a többieket, hogy most 
egy kicsit hosszabb ideig várjunk. Péter átvette a jégcsákányomat, hogy 
könnyebben tudjak menni. Sajnos rázott a hideg, izzadt a homlokom és 
rettenetesen szédültem. Újra elindultam, de csak újabb 100 métert bír
tam megtenni. Ekkor már annyira szédültem, hogy sokáig nem bírtam 
felállni. Nem volt más választásom, vissza kellett mennem az alaptá
borba. Mondtam a vezetőnknek és Péternek, hogy induljanak el nélkü
lem. Majd a szívem szakadt. Annyira vártam ezt a mászást, és szeren
csére a magashegyi ritka levegő sem okozott gondot.
Átadtam a fényképezőgépet Péternek a tartalék elemekkel együtt, fog
tam a jégcsákányomat és visszavánszorogtam az alaptáborig. Kétszer 
visszafelé is meg kellett állnom, de gond nélkül visszaértem. Veszettül 
fáztam és hányingerem volt.
Reggel 5 óra körül tudtam elaludni, egészen 11 óráig aludtam. Megittam 
egy liter vizet, addigra már szerencsére odasütött a nap a sátorra és fel
olvadt az éjszaka megfagyott üdítő és ásványvíz. Éreztem, hogy lázas 
vagyok, de már jobban éreztem magam. Legszívesebben a többiek után 
mentem volna, de tudtam, hogy ez lehetetlen. Összepakoltam a sátrat, sé
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táltam az alaptábor körül, felmász
tam a mellette lévő „dombocská
ra". Gyűjtöttem némi követ és vár
tam, hogy visszajöjjön Péter tele él
ményekkel.
A kajára rá sem bírtam nézni. Kivet
tem az egyik szendvicsből egy jó
kora szelet sajtot és megpróbáltam 
előcsalogatni az előző nap sátorál
lítás közben felfedezett kis szürke 
egeret az alaptábort körülvevő kő
fal rései közül. Nem is kellett sokat 
várni, a kis állat hamarosan megérkezett. A nála háromszor nagyobb saj
tot bevonszolta a kövek alá és elkezdte lakmározni.
Nekem sajnos más elfoglaltság nem jutott, mint az egérrel barátkozni. 
Kb. 15 órakor láttam meg Ivánt a hegyoldalban lefelé jönni, kicsivel 
mögötte Pétert. Elég elcsigázottnak tűnt. Iván megnyugtatott, ami
kor mellém ért, hogy minden rendben volt, csak Péter nagyon elfá
radt. Az alaptáborba érkezését követően először vizet kért. Amíg ki
csit kipihente magát, összepakoltam a zsákját, hogy minél előbb el 
tudjunk indulni lefelé. Iván igencsak sürgetett bennünket, hogy mi
nél előbb induljunk el; a sátrat majd ő összepakolja, úgyis előbb le
ér, mint mi. Igaza volt.
Péter útközben élménybeszámolót tartott - már amennyire lefelé menet 
teljes felszereléssel egy csúcshódítás után tudott beszélni. Kiderült, hogy 
fent a csúcson kb. -20 fok volt - ahol sütött a nap -, árnyékban kevesebb. 
Megfagyott a zsebkendője, mire az orrához emelte. Kétszer is vissza akart 
fordulni, de Iván tartotta benne a lelket. Sajnos a fénykép Kaposvár vá
ros zászlajával nem sikerült, mivel a fényképező is „megfagyott" a nagy 
hidegben, hiába melegítették mindketten az elemeket. Azért a csúcs fe
lé vezető úton készült pár fotó. Pétert kicsit elkapta a hegyi betegség, né
ha látomásai voltak; nagyon elfáradt és álmos volt - de a lényeg, hogy 
megcsinálta! Nagyon örültem neki, szerettem volna én is így érezni. Pé
ter úgy vélte, talán jobb is, hogy nem tudtam felmenni. A hágóvas szinte 
végig a lábukon volt, volt olyan, hogy majdnem függőleges jégfalon kel
lett felmenniük. Jó, hogy lejöttek épségben és gond nélkül.
Iván persze tényleg előbb leért, mint mi - talán le sem ért a lába le
felé haladtában...
Az út vissza Arequipába terepjáróval két óra volt. Másik sofőr jött ér
tünk, nem az, aki a hegy lábáig hozott bennünket. Nagyon vagányan ve
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zetett, majdnem ismét rosszul lettem. Jó volt kiszállni az autóból.
Iván ajánlotta a hotelt, ahol megszálltunk, ez éppen a hegymászóüzlete 
felett volt. Este naplót írtunk, majd a következő hat nap programját latol
gattuk. Korán tértünk nyugovóra.

14. nap, 2004. július 12.

Ez a nap a pihenésé volt. Az éjszaka nem sokat aludtam, reggelre is
mét belázasodtam, eldugult az orrom és nagyon fájt a torkom, a hátam 
és a mellkasom. Megkaptam Péter egy doboz neocitránját és fél levél 
Algopyrint. A reggel 7 órai kelést követően végül fél kilencig még alud
tam egyet, majd útnak indultunk a városba.
Először interneteztünk vagy másfél órát. Péter megírta a hegymászás
ról szóló cikkét a Somogyi Hírlapnak és a Kapós Sportnak. Kis módosí
tással ezt küldtük el a barátainknak is e-mailben. Kedd lévén hazatele
fonáltunk mindketten - én még az internetezés alatt, Péter kicsit később. 
Az anyuval tudtam csak beszélni, éppen készült levinni Denvert sétálni. 
Megrendeltem nála a paprikás krumplit, mikorra hazaérek. Megbeszél
tük, hogy feljön elénk Sanyival a reptérre 21-én Budapestre. Otthon sze
rencsére mindenki jól volt.
Internetezés után felkerestük a boltot, hogy bevásároljunk, majd keres
tünk egy jó csirkézőhelyet, ahol megebédelhetünk. A Plaza des Armas- 
tól nem messze találtunk is egyet, ahol 15 sole-ért egy egész grillcsirkét, 
hatalmas adag sült krumplit, salátát, négyféle öntetet és 2,5 liter választ
ható üdítőt kaptunk. Degeszre ettük magunkat.
Iván még előző nap megkért bennünket, hogy keressük fel az utazási 
irodát - biztosan riportot kell írni, gondoltuk. Igazunk lett. Amíg én a 
riportot írtam az irodában, Péter felkeresett egy másik utazási irodát az 
utca túloldalán, hogy a Colca-kanyonbeli kirándulásunkat leszervezze. 
Itt tudott az utazási iroda egyik alkalmazottja angolul, így tíz perc alatt 
mindent meg is beszéltek. Eszerint: másnap reggel indulás a kétnapos 
kirándulásra, 4.30 és 5.00 óra között jönnek értünk a szálloda elé egy kis
busszal. Azért kell ilyen korán indulni, mert másnap sztrájk lesz a város
ban. Az éjszakát Chivay-ban töltjük külön fürdőszobás szobában. Reg
geli után kondor-nézés. Visszaérkezés Arequipába várhatóan öt és hat 
óra között. Az ár: 40 dollár. Az ajánlatot elfogadtuk.
Jöhetett az ajándékvásárlás a Plaza des Armason lévő egyik hatalmas ba
zárban. A sok giccses, turistáknak való reklámcucc között azért akadtak 
értékesebb dolgok is. Persze mindenhol alkudni kellett és ez ismét Pé
ternek ment jobban. Legalább gyakoroltuk a számokat. A rokonoknak
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és barátoknak szánt ajándékok 
nagy részét végül itt vettük meg. 
Az Arequipa melletti két vulkán
ról (a Mistiről és a Chachaniról) és 
környékéről szerettünk volna tér
képet vásárolni, de sajnos nem si
került. Helyette ismét gazdagab
bak lettünk pár képeslappal. 
Ezután visszamentünk a szállo
dába, ahol pihenés és alvás kö
vetkezett. Előtte még készítet
tem egy közös fotót Péterről és 
Ivánról, akit a szállodába visz- 
szaérve éppen a hegymászóbolt 
előtt találtunk.
Az éjszaka nehezen telt, legalább
is számomra. Sajnos éppen egy 
útkereszteződés felett volt a szo
bánk, így egész éjszaka mást sem 

lehetett hallani, csak dudaszót, meg dudaszót és ismét csak dudaszót. 
Mindenkinek melegen ajánlom, hogy Peruba füldugó nélkül ne induljon el.

15. nap, 2004. július 13.

Fél ötre pontosan érkezett értünk a busz. Mi már fél négykor felkeltünk 
és összepakoltunk, kb. négyre készen is lettünk, így fél órát még várnunk 
kellett. Addig is pihentünk, bóbiskoltunk egyet. Idegenvezetőnk ezúttal 
egy fiatal lány volt hatalmas bibircsókkal az orrán. Legalább megismer
jük majd, ha más csoportokkal is találkozunk, számunkra úgyis olyan 
egyformák voltak a perui fiatalok. Útitársaink franciák, belgák és kolum
biaiak voltak. Kilenc fő utas + az idegenvezető + a sofőr, vagyis összesen 
tizenegyen indultunk útnak. A városból kifelé vezető utat kövekkel el
torlaszolták - ez valószínűleg a sztrájk része lehetett -, ezért néhol kicsit 
le kellett lassítani vagy kerülni, de mást nem vettünk észre a sztrájkból. 
Igazából azt sem tudtuk, hogy kik és mi miatt tüntetnek.
Az első megálló az úton egy kis büfé volt kb. fél hét körül. Sajnos nem 
éreztem jól magam, alig bírtam mozogni. Péternek szerencsére nem lett 
semmi baja a Chachani-vulkánon töltött éjszakától, illetve a mászástól, 
így ő jó kedéllyel nézett a nap elébe. Teáztunk és kávéztunk egyet a bü
fében. Éreztem, hogy lázas vagyok. Ez sajnos az egész napra rányomta a
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bélyegét. Az út további részében ki 
sem szálltam a buszból. Péter fény
képezett mindenhol, ahol érdekes 
esemény vagy látnivaló volt.
A következő megálló egy lámák
kal és alpakkákkal teli karám volt, 
majd később megálltunk az út 
mentén, ahol néhány vadon élő 
vikunya legelészett. Sajnos nem 
tudtunk közel menni ezekhez a 
csodálatos állatokhoz, de így is 
fenséges látványt nyújtottak. 
Ezután következtek a viszkacsák 
szintén az út mellett. Biztosan etet
ték őket, ráadásul nem is voltak 
túl félősek. Ezeket a félig nyúl, fé
lig mókus rágcsálókat feltétlenül 
le kellett fényképezni, Sanyi sokat 

emlegette őket, mielőtt elutaztam. Utunk következő állomása egy 4800 
méter magas hágó volt. A kolumbiai családnak különösen tetszett a hágó 
és a sok hó: elmondásuk szerint ők még nem láttak havat. Egyébként meg
lehetősen vidám társaság volt: két 
nő és egy férfi. Ez utóbbi néha meg
lehetősen közönségesen viselkedett, 
de ez alig zavarta a társaságot. 
A hágó után már csak Chivay-ban 
álltunk meg. Innen elindultunk egy 
kétórás sétára, hogy teraszokat és 
romokat nézzünk meg. Én is elin
dultam nagy bátran a többiekkel, 
se sajnos a nagy melegben nem bír
tam sokáig gyalogolni, vissza kel
lett fordulnom. Péter szívesen ve
lem tartott, nem volt nagy kedve újabb teraszokat és romokat nézni. 
Visszamentünk az autóhoz és én átaludtam azt a két órát, amit a többiek 
gyaloglással töltöttek. Kicsivel jobban éreztem magam az ébredés után. 
Az ebéd Chivay egyik éttermében volt. Korábban már olvastunk róla az 
egyik internetes útleírásban: ez a helyi rendőrök törzshelye. A hírek sze
rint a kaja nagyon jó. Volt vagy 8-10 menü, ami közül választani lehetett. 
Péter ismét kipróbált valami újat.
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Az előétellel, a sajtos salátával jól 
is járt, a főétellel azonban nem: 
tejbepapihoz hasonló kását sike
rült választania egy szelet alpak
kahússal. A kása ugyanabból a 
„valamiből" készült, mint a leves, 
amit még az Amantani-szigeten 
Martha tálalt fel nekünk. Ez vala
mi gabonaféle volt, de az idegen
vezetőnk - akit egyébként Irénké- 
nek hívtak - is csak kecsuául tudta 
a nevét. Én a megszokott csirkele

vessel és a sült csirkével jól jártam. Igaz, ha hazamegyünk, valószínű
leg két hónapig biztosan nem eszem csirkét.
Ebéd után a hotelbe mentünk, ahol én zuhanyzás után rögtön le is fe
küdtem. Már alig bírtam talpon maradni, állandóan fáztam. Jót tett a for
ró zuhany és a pihenés, reggelig már nem is bírtam felkelni.
Péter elment bevásárolni. A sajt és a péksütemény, amit vásárolt, már 
megszokott volt, a csokoládé viszont életmentő! Péter a boltból visz- 
szafelé jövet felfedezett egy kis bazárt, ahová aztán kicsit később visz- 
szatért körülnézni. Meg is lett az eredménye: ismét gazdagabbak let
tünk egy-egy pár alpakka sállal, így az ajándékok újfent gyarapodtak. 
A délutáni programot nemcsak mi hagytuk ki, hanem belga útitársa
ink is. Fürdés lett volna a helyi strandon, ami senkit nem hozott lázba. 
Mi az esti programot és a vacsorát is kihagytuk, így sötétedéskor - kb. 
hat körül - nyugovóra is tértünk.
Én sajnos nem tudtam aludni, rengeteget trombitáltam, szipogtam, így 
Pétert sem hagytam pihenni. Nem tette szóvá. Egészen jól viselte, hogy 
félóránként felültem az ágyon, orrcseppeztem, szipogtam, tüsszögtem, 
zörögtem stb. Nem mertem elaludni, attól féltem, hogy nem kapok majd 
levegőt. Szörnyű érzés, ha légszomja van az embernek. Hajnal felé alud
tam vagy két órát, és örültem, hogy vége az éjszakának. Főleg, miután 
reggelre lement a lázam és ez volt a lényeg!

16. nap, 2004. július 14.

Az idegenvezetőnk előző nap azt kérte, hogy fél ötkor keljen fel minden
ki, hogy ötkor indulhasson a társaság. Mi rendesen el is készültünk öt
re, viszont a belgák és a franciák még ekkor nem keltek fel. A portás fel
kopogta az álmos útitársakat, addig mi a szobában várakoztunk. Előző 
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nap mindannyian zenés-táncos esten vettek részt, valószínűleg sokáig 
buliztak, így nem csoda, hogy nehezen keltek fel. A szobánkban vártunk 
kb. egy órát, de senki nem szólt, hogy indulnunk kellene. Hatkor végre 
az ablak előtt megláttam az idegenvezetőnket, aki közölte, hogy a töb
biek már reggeliznek, és öt perc múlva indulunk. Ezután nagy kapko
dás következett, a maradék öt percben mi is átugrottunk az idegenveze
tőnk által megjelölt étterembe reggelizni. Péter szóvá is tette, hogy senki 
nem említette sem azt, hogy később kell kelni, sem azt, hogy hol és mi
kor lesz a reggeli, sem azt, hogy mikor indul tovább a busz. Irénke elis
merte, hogy mindezt elfelejtette és elnézést kért tőlünk.
A kontinentális reggeli után egy orvoshoz mentünk: az egyik belga lány az 
előző este elfogyasztott vacsorától az éjszaka rosszul lett, ezért gyógyszert 
kellett felíratni. Szegény lányt a magashegyi betegség is elérhette, egész 
nap rosszul volt - most ő nem szállt ki a buszból, mint előző nap én. 
Programunk első állomása egy közeli kis falucska főtere volt, ahol fia
tal, 6-8 éves fiúk és lányok táncoltak népviseletbe öltözve. A templom 
előtt idősebb asszonyok várták lámákkal és sólymokkal, hogy valaki le
fényképezze őket. Amíg mi a téren beszélgettünk és élveztük a napsü
tést, a sofőr elment kolumbiai útitársainkért, akik egy másik szállodá
ban voltak elkvártélyozva.
A csatlakozás után immár a teljes csapat elindulhatott a Colca-kanyon fe
lé kondorokat nézni. Útközben többször is megálltunk, lehetett vásárol-

A kanyonba fél kilenckor érkez
tünk. Jól begyakorolt „programjuk" 
szerint kilenckor ébrednek a kon
dorok és kezdenek el - kihasznál
va a felszálló meleg levegőt - egy
re feljebb repülni a kanyonból. Ke
restünk egy jó sziklát a nézelődés
re és fényképezésre, majd vártuk a 
keselyűket. Még nem volt egészen 
kilenc óra, amikor feltűntek az első 
kondorok. Eleinte csak alacsonyan 
szálltak, nemigen lehetett lefényké

pezni őket. Később aztán olyan közel repültek el felettünk, ami minden 
képzeletünket felülmúlta. Fél óra múlva már tíz-tizenöt méterrel a fe
jünk felett szálltak. Hatalmas madarak, könnyedén repültek a két kilo
méter mély kanyonban. Teljesen le voltunk nyűgözve. Majd egy órán ke
resztül figyeltük a kb. 15 egyedből álló kondorcsapatot.

ni es táját fényképezni.
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Az úton vissza Arequipába többször is megálltunk. Hol bazárban vá
sárolni, hol teraszt, kaktuszt fényképezni. Az egyik ilyen útszéli „ba
zárban" be lehetett öltözni helyi népviseletbe, amit én is kipróbáltam. 
Ugyanitt megkóstoltuk a kaktusz gyümölcsét is: olyan volt, mint a kiwi, 
csak egy kicsit savanyúbb. Nekem ízlett.
Ismét láttunk lámákat, alpakkákat, vikunyákat - és ezúttal nem a busz
ból szemlélődtem. Visszafelé a hágón minden gond nélkül átjutottunk, a 
belga lányt viselte csak meg kissé a magasság.
Még Arequipa előtt mindenki írt egy riportot a kirándulásról - minket 
kivéve. A buszban utazva egyikünk sem tudott írni, aztán már nem ma
radt időnk rá. Riport helyett Péter adott egy Nesquick szeletet Irénkének, 
aki nagyon megörült a magyar csokoládénak.
A városban a Plaza des Armasra vitettük magunkat, ahol először a szo
kásos intemetezőhelyet kerestük fel. Vettünk orrcseppet a gyógyszer
tárban, majd Péter bevásárolt a helyi szupermarketben. Vacsorázni már 
nem mentünk el, nem volt rá idő. Vettünk még ajándékokat a bazárban, 
de már nagyon melegünk és elegünk volt (elsősorban a sok emberből), 
ezért a hotelbe mentünk, ahol a nagyobbik hátizsákunkat hagytuk teg
nap reggel. Átrendeztük a batyunk tartalmát, majd taxival az autóbusz
állomásra vitettük magunkat. Este kilenckor indult az éjszakai buszunk 
Nascába. Már alig vártuk, hogy pihenhessünk és alhassunk egy jót.
Péter ismét kifogta. Az ablak melletti helyet választotta, ahol meglehető
sen hideg volt. Én szerencsére ebből alig éreztem valamit. Már a videofil
mét sem bírtam végignézni, hajnali négyig aludtam, mint a bunda.
Még indulás előtt megkérdeztük, hogy mikor ér a busz Nascába. Azt 
mondták, hogy reggel ötkor. Fél hatkor még nem voltunk a város köze
lében. Háromnegyed hatkor megálltunk a sivár út mellett egy helyen, 
ahol sok turista szállt fel.
Azt gondoltuk, hogy előbb érhettünk Nascába, mint öt óra és már régen 
túl vagyunk a városon, csak a nagy sötétség miatt nem vettük észre, de itt 
nem mertünk leszállni. Kicsit elkeseredtünk, mert hat óráig nem is értünk 
lakott területre. Alig vártunk, hogy végre megálljunk valahol, már azon 
gondolkodtunk, mivel utazunk vissza Nascáig. Később aztán kiderült, 
hogy szerencsére még nem értük - és nem hagytuk - el úti célunkat.
Fél hétkor értünk Nascába, ahol a leszállást követően felvettük csomagja
inkat. Rögtön meg is rohamoztak bennünket a különböző hotelek és „lé
gitársaságok" ügynökei, akik egymást túlkiabálva és túllicitálva ajánlot
ták, hogy melyik hotelt válasszuk, kivel repüljünk. Végül egy 45 dolláros 
ajánlatot fogadtunk el. Ebben benne volt egy oktatófilm megtekintése a 
Nasca vonalakról és a Nasca kultúráról, a reptérig taxis szállítás, 30 perc
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repülés a vonalak felett, majd visz- 
szaszállítás a reptértől taxival a bel
városba. A film megtekintése köz
ben - amit otthon már a National 
Geographic-on láttam - Péter nap
lót írt, én papagájt fényképeztem.
A reptérre egyébként egy hatal
mas amerikai taxival érkeztünk - 
itt minden taxi hatalmas amerikai 
autó volt. A mi taxinkkal Pétert le 

is fotóztam. A reptéren vagy ti
zenöt 4-6 személyes kis gép vá
rakozott felszállásra. Szerencsére 
nem volt köd, ahogy előre aggód
tunk. Az útleírások szerint - amit 
annyit bújtunk nap mint nap - 
gyakran van köd, és ilyenkor nem 
is szállnak fel a gépek.
Hét óra után szálltunk fel egy hat
személyes géppel három francia 
fiatallal együtt. Péter a pilóta mel
lé került - a mázlista! Én leghátul, 
a gép farkában ültem egy francia 
lánnyal. A felszállás simán ment, 
a pilóta nagyon ügyes volt. A je
gyünk hátoldalán egy térkép is 
volt, amin a vonalak látszottak. A 

pilóta mindig előre szólt, hogy melyik ábra következik, és bemondta azt 
is, hogy balról vagy jobbról fogjuk látni. Mindegyik oldalra bedöntötte 
a gépet, hogy mindenki jól tudjon fényképezni; egy-egy ábra felett több
ször is átrepült. Szerencsére csak egy csokit ettem a repülés előtt. Ele
inte nem volt semmi baj, de ami
kor a pilóta megdöntötte a gépet, a 
gyomrom mintha ellenkező irány
ba igyekezett volna.
Kb. 100 méter magasan repülhet
tünk - nagyon szuper volt! Ennek 
ellenére örültem, amikor kiszáll
tunk a gépből és többet nem dől
tünk se jobbra, se balra.
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Taxival mentünk vissza a városba, ahol nem volt látnivaló. Rögtön fel
szálltunk egy Icába tartó buszra. Nálunk ilyen buszokat múzeumokban 
mutogatnak. A csomagjainkat a busz tetejére dobálták fel. Hat sole-ért vitt 
el bennünket fejenként. Körülbelül negyedóra múlva indultunk el, addig 
egy húszéves forma fiú teletrombitálta utassal a buszt. Jól csinálta.
Két és fél óra alatt értünk Icába, én végigaludtam az egész utat. Icában át
szálltunk egy másik buszba, ami Piscóba tartott - ez már modem busz volt, 
dönthető ülésekkel. Nagy csomagjainkat a lenti csomagtartóba tettük, a ki
sebb csomagokat feldobáltuk a fejünk felett lévő csomagtartóba - aztán szé
pen le is vettük őket. Az utaskísérő hölgy - merthogy a buszon ilyen is volt - 
levetette velünk a hátizsákjainkat, és felhívta a figyelmünket arra, hogy biz
tonságosabb, ha a táskákat kézben tartjuk, úgy vigyázunk rájuk. Még elindu
lás előtt politikai propagandaszöveget volt szerencsénk végighallgatni.
Az utaskísérők 50%-ban ezért vannak. Mivel a mi női utaskísérőnk spa
nyolul beszélt, nem sokat értettünk belőle. Ezután csokoládét osztoga
tott, amiért természetesen később fizetni kellett.

Ezt az utat már nem aludtam át, más
fél óra alatt értünk Piscóba. Az út vé
gig a sivatagban vezetett, hatalmas 
homokdűnék között. Néha voltak 
zöld területek, kisebb oázisok is, de 
leginkább csak homok mindenütt. 
Még az előző buszon a csomagja
inkra ömlött valami a tetőcsomag
tartón, mind a ketten ragadtunk et
től a valamitől. Szerencsére a háti
zsákjaink vastag nejlon szemetes
zsákokban voltak.

Piscóban megkerestük a Plaza des Armast. A tér felé tartva a sétálóut
cában egy fiatal fiú leszólított bennünket, szállodákat ajánlva. Megnéz
tük az egyiket és megfelelőnek találtuk, ezért rögtön el is foglaltuk a szo
bát. A fiatal fiú a másnapunkat is mindjárt megszervezte: reggel fél hét
kor indulás Paracasba, onnan motorcsónakkal a Ballestas-szigetekre fó
kákat, pelikánokat és sirályokat nézni. Ebéd a parton (a szigetekre lépni 
tilos!), majd délután múzeumlátogatás és flamingónézés. Visszaérkezés 
négy óra körül Piscóba. Az ajánlatot elfogadtuk.
Frissen „szerzett" hotelszobánkban lezuhanyoztunk, majd elindultunk 
ebédelni. Ismét csirkézőhelyet kerestünk - most már biztos, hogy ott
hon legalább 3 hónapig nem eszem csirkét! Rövid séta után a szállo
dánk melletti éttermet választottuk.
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Meglátogattuk a gyógyszertárt is, ahol Dedalont vásároltunk, illetve annak 
Peruban kapható változatát. Kicsit aggódtam, mert nekem kell majd beven
nem a holnapi csónakázás kellemetlen élményeinek elkerülése érdekében. 
Megnéztünk egy-két ajándékboltot, vásároltunk vizet és csokoládét, 
majd visszamentünk a szállodába. Péter rövidnadrágot húzott, olyan jó 
idő volt, de a séta végén már fázott, amikor lement a nap.
Hat óra körül tértünk nyugovóra, addigra be is sötétedett. Kilencig 
naplót írtam, valamint összeállítottam az ajándéklistát. Még egy-két 
dolog hiányzott róla.

17. nap, 2004. július 15.

Reggel negyed nyolcra érkeztek meg értünk, így fél hétkor kellett kelnünk. 
Nem vittünk magunkkal túl sok mindent. Jó idő volt és kaját sem kellett ma
gunkkal cipelni. Egy húszfős kisbusszal jártuk végig a várost és szedtük ösz- 
sze a programon résztvevő turistákat: svájciakat, hollandokat, olaszokat, spa
nyolokat. Vezetőnk ezúttal egy 30 év körüli fiatal férfi volt, Manuellnek hív
ták. Külsőre „kiköpött" Balázs Pali, viszont eszméletlen jó humora volt. 
A városból Paracasba indultunk. Az 
úton végig az óceán mellett halad
tunk, nem győztük csodálni a sok 
sirályt, pelikánt, kormoránt. Még 
nem kelt fel a nap, az utcák kihal
tak voltak, de a tengerpart nyüzs- 
gött a madaraktól. Sajnos a renge
teg szeméttől is.
A Paracas-félszigetre érve a kikötő
be mentünk, ahol már várták a tu
ristákat a 20-25 személyes motor
csónakok. Körülbelül negyedóra 
nézelődés és fényképezés után mi is csónakba szálltunk. A csónak köze
pe táján kaptunk helyet. Fel kellett vennünk egy mentőmellényt, amitől 
alig tudtunk mozdulni. Először csak lassan, majd egyre gyorsabban ha
ladtunk a félszigetet megkerülve, kb. 40 km/órás sebességgel.
Péter nehezen viselte a megpróbáltatásokat. Ő ült kívül a csónakban, így 
a menetszél jobban érte, mint engem. Majdnem levitte a sapkáját. Ezért 
aztán a sapkát inkább levette, és helyette egy törülközőt tekert a fejére. 
Jól nézett ki...
Én a motorcsónakázás minden percét nagyon élveztem. Az előző este vá
sárolt és indulás előtt bevett gyógyszer megtette a hatását.
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A motorcsónakkal a Ballestas- 
szigetekre igyekeztünk, ami kb. 
45 percre volt a kikötőtől. Indu
lás után megálltunk még a félszi
get oldalában, hogy megnézzük a 
híres „kandeláber" ábrát, amit a 
félszigeten lévő hegyoldalba váj
tak kb. 30-50 cm mélyen. Az ábra 
kb. 70-80 méter hosszú és 10 méter 
széles. Az uralkodó szélirány nem 
éri ezt a hegyoldalt, ezért a homok 
soha nem temeti be az ábrát.

A Ballestas-szigeteket guanó-szigeteknek is nevezik, mivel vastagon borítja 
őket a madárguanó. Korábban évente, majd kétévente bányászták a guanót, 
ma már 15 évente. Turistáknak tilos a szigetekre lépni, körül lehet viszont 
csónakázni. Rengeteg madár volt a szigeteken, mindegyik egy-egy kis ma
dárparadicsom. Elsősorban danka
sirályok, szulák, de voltak kormorá- 
nok is, illetve Humbold pingvinek, 
pelikánok - és láttunk néhány kese
lyűt is. A szigetek szikláiba sok he
lyütt alagutat vájt a víz. A sziklák lá
bánál, ahol a vízbe értek, sok kagy
ló és egyéb tengeri állat, pl. rák ka
paszkodott. Volt látnivaló bőven.
Nemcsak madarak voltak azon
ban a sziklaszigeteken, hanem fó
kák is, jól elkülönült telepeken. Láttunk együtt családokat, majd először 
a nőstény, később a hím fókák telepét, valamint fókaóvodát is ifjú bor
jakkal. Nem győztünk betelni a látvánnyal. Úgy szállt el két óra, hogy 

észre sem vettük.
Visszaérve a Paracas-félszigetre 
egy órát szánt idegenvezetőnk a 
körülnézésre és a vásárlásra, majd 
11 órakor indultunk tovább. Péter 
nem vásárolt semmi, kezdett ele
ge lenni a bazárokból. Bár nem
igen vásároltam én sem, élveztem, 
hogy kényelmesen szemlélődhe
tek és rácsodálkozhatok.
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Azért a végén mégiscsak megvet
tem egy hatalmas csigát 5 sole-ért 
- ezúttal a magam örömére. Ma
radt még egy kis időnk indulá
sig, ezt az óceán partján töltöttük 
kagyló- és csigagyűjtéssel. 
Induláskor Manuell elköszönt tő
lünk, helyét Carlos vette át, aki a 
Paracasi Nemzeti Parkba kísért ben
nünket. A park bejáratánál megvet
tük a belépőt a múzeumba, aho
vá először igyekeztünk.Igazából a 
múzeum nem volt „nagy szám", kb. 10 perc alatt megnéztük.
A múzeumból kiérve a sivatagban kb. 400 métert kellett sétálnunk, hogy egy 
kilátóhoz érkezzünk, ahonnan jó esetben flamingókat lehetett (volna) látni. 
Sajnos a kilátótól még vagy 300 méterre voltak a flamingók, alig lehetett a tá
volban a rózsaszínű foltokat kivenni. A séta mindkettőnknek jót tett, jólesett 
a sivatagi levegő. Az óceán az egyik oldalon, a sivatag a másikon. Amerre a 
szem ellátott, mindenhol csak homok, homok és homok. Kár, hogy hideg 
volt, kb. 15-20 fok, így pulóverben és kabátban élveztük a sivatagot.
Az étterem felderítése előtt a következő program a Katedrális megláto
gatása volt. A Katedrális egy hatalmas szikla a tengerben, amely mére
téről és formájáról kapta a nevét. A látnivaló mellett a kőgyűjtés is lekö
tött bennünket. A hazahozott kövek legalább felét itt szedtük össze. Vég
re egy már mindenki által nagyon várt program következett: az ebéd, 
amire végül délután kettőkor került sor. Nem volt közös szervezett ebéd, 
mindenki maga döntötte el, hogy az óceán partján lévő 5-6 vendéglő kö
zül melyiket választja. Mi is beültünk az egyikbe. Kb. 20 perc után hoz
ták ki a menüt, már éppen másik étterem után akartunk nézni. Az óceán 
partján mi mást választhattunk volna, mint halat.
Ebéd után ismét kagyló- és csigagyűjtés következett, itt sokkal nagyobbak 
voltak, mint a paracasi kikötőben. Rengeteg csigát és kagylót gyűjtöttünk, re
mélem, a reptéren nem kell majd portót fizetni a súlyos csomagok miatt. 
Délután négyre értünk vissza Piscóba a Plaza des Armasra. Szállodánk
ba érve Péter elment bevásároló körútra, én összepakoltam a sok gyűj
tött holmit. Olyan helyet kellett találni nekik, ahol nem törnek össze sem 
az út további részén, sem a repülőgépen.
Ötkor focimeccs volt a tévében: a legjobb 4 közé jutásért játszott a Copa 
Americán Argentína és Peru. Én sajnos a végét már nem láttam. Péter 
még egy Bruce Willis-filmet is végig bírt nézni a meccs után.
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18. nap, 2004. július 16.

Reggel szerencsére nem kellett korán kelni, így végre nem a felhúzott órá
ra ébredtünk. Kilenckor indultunk el egy kávézót keresni és megnézni, 
hogy mikor indul busz Limába. Végigjártunk több utcát is, vasárnap lévén 
alig volt nyitva üzlet. Buszos irodát is csak egyet találtunk nyitva. A busz, 
amelyet Limába indítottak Royal Class volt, kettőkor indult a fővárosba. 
Feladva a buszos irodák keresését, beültünk a szállodánk alatti étterembe 
egy kávéra, illetve egy csirkés szendvicsre. Ez utóbbit Péter fogyasztotta. 
Nekem már össze volt pakolva a cuccom, már csak Péternek kellett ösz- 
szekapnia magát. Reggeli után így rövid pakolás következett, majd el
kezdtünk egy rajzfilmet nézni a tévében. Péter ezt hamar megunta, in
kább elindult a városba körülnézni busz ügyben. Visszaérkezése után el
mentünk internetezni - immár az összes csomagunkkal. Megnéztük a 
kaposvári és a limai időjárást is, elolvastuk az otthoni híreket.
Mint kiderült, nem indult Piscóból busz Limába, ki kellett menni a pán
amerikai út mellé taxival vagy collectivos-szal, és ott kellett buszt „fog
ni" magunknak. A collectivos szintén egyfajta taxi volt, amely azonban
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nem indult el addig, amíg négy utast nem sikerült fognia, vagyis tele 
nem lett. Az ár azonban megoszlott az utasok között, így 4 sole-t fizet
tünk az útért. Megálltunk egy buszos iroda mellett, megvettük a 12 sole- 
os buszjegyet és öt perc múlva már meg is jött a busz.
Négy óra alatt értünk Limába, ez
alatt megnéztünk másfél filmet és 
kb. fél órát vártunk egy baleset mi
att. Elég csúszós volt az út, egész 
délelőtt szemerkélt a guará. Egy 
teherautó és egy személygépko
csi ütközött össze. Ez volt az egyet
lenbaleset, amit kintlétünk alatt lát
tunk. Ahhoz képest, ahogy közle
kednek, ez valóságos csoda volt.
Az úton ismét nem akadt sok látnivaló, végig az óceán mellett mentünk 
ugyan, de azt nem lehetett látni, csak a másik oldalon a kopár sivatagot. 
Azért érdekes volt látni, hogy a sivatagban - mégha csak a szélén is és 
csak szemerkélve is, de - esik az eső.
Limában fogtunk egy taxit. Először 10 sole-ért akartak a belvárosba vin
ni bennünket. Nem ehhez voltunk szokva... Végül 7 sole-ra alkudtuk le 
az árat. A Hotel Espana-ba mentünk, bár korábban az interneten keresz
tül csak holnapra foglaltunk szállást. A recepciónál ülő fiatal lány nehe
zen értette meg, hogy egy nappal korábban érkeztünk és nem egy éjsza
kára, hanem kettőre szeretnénk szállást. Végül mégis sikerült szót érte
nünk egymással. Sajnos aznap estére csak olyan szobát tudtak adni, ami 
nem volt privát fürdőszobás, közös volt a fürdő a folyosó végén. A lé
nyeg, hogy volt szobánk.
Lepakolás után elindultunk ebédelni. A menü a szokásos volt: ensalada 
mixta, pollo ala brasa, illetve pollo saltado. Kezdtek hiányozni a főzelé
kek, a szilvás gombóc, a bableves krumplis pogácsával, csak salátát és 
csirkét nem bírtam látni. Biztatott, hogy már csak két napot kell kibírni, 
utána lehet enni jó kis hazait.
Ebéd után a Metró áruházba mentünk vizet és vacsorát venni. Végre is
mét gyümölcshöz jutottam: ezúttal az ananászt és egy sárgadinnye-ba
rack keresztezéséből létrejött gyümölcsöt próbáltam ki - az utóbbiból Pé
ter is evett. A hotel felé felfedeztünk egy McDonald's éttermet, amit rög
tön ki is próbáltunk.
Visszamentünk a hotelbe, lezuhanyoztunk és este hat óra után már nem 
volt semmi tennivalónk. Naplóírás, gyümölcsevés, olvasás volt az esti 
program. Már csak kettőt kell aludni, és otthon vagyunk!
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19. nap, 2004. július 17.

Utolsó napunk Limában és egyben Peruban pihenéssel telt. Ismét meg
néztük azokat a nevezetességeket, amiket első nap is: elnöki palota, Ka- 
tedrális, Plaza des Armas. Leginkább egész nap fényképeztünk: buszo
kat, közlekedési rendőröket, szemetes utcát, cipőpucolókat. És ajándé
kokat vásároltunk.
Mindenképpen szerettem volna hajat mosni, mielőtt hazajövünk - erre a 
három hét alatt nem volt lehetőségem, elsősorban azért, mert a szobákban 
nem volt fűtés. Megpróbáltunk a városban fodrászüzletet keresni. Egyet 
sikerült is találni, de a küszöbnél tovább nem kockáztattuk a bemenetelt 
sem. Az üzletben barna folyadékok álltak különböző színű és állapotú 
műanyag flakonokban a polcokon; a felszerelés egy magyarországi fod
rászüzletben 20 évvel ezelőtt lehetett ilyen. Nem volt merszem bemenni. 
Ehelyett egészen véletlenül a Metró áruházban találtunk egy ideiglene
sen berendezett fodrászsarkot, ahol a Swarzkopf egyik hajfestékét reklá
mozta két fodrászlány: aki vállalta, annak ingyen befestették a haját. Elő
vettük gyenge spanyol tudásunkat és 
megkértük őket, hogy mossák és szá
rítsák meg a hajamat. Egy feltétellel 
vállalták: meg kellett vennem a sam
pont az áruházban. Beleegyeztünk. 
Kicsit félve ültem be a székbe, de sze
rencsére gond nélkül megúsztam a ka
landot. Amíg mosták a hajamat, Péter 
megvette a sampont. Igaz, nem szárí
tották meg egészen a hajam, de úgy vettem észre, hogy Limában ez meg
szokott volt. Vásárlás közben úgyis megszáradt a Metróban.
Péter ezalatt igyekezett gyümölcsöket és halakat fényképezni az élelmi
szerosztályon. Majdnem elvették tőle a fényképezőgépet!
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Utolsó ajándékainkat utolsó sole-jainkon az áruházban szereztük be: 
kekszet, csokoládét, bort.
Korán lefeküdtünk, hogy másnap pihenten indulhassunk a repülőtérre 
és irány Magyarország!

20-21. nap, 2004. július 18-19.

Reggel taxival mentünk ki a reptérre három órával korábban, mint 
ahogy a gép indult. A taxis gond nélkül száguldott át a városon - és a 
piros lámpákon is. Ilyenkor előzőleg körülnézett, a szabályszegés alatt 
pedig szórta a kereszteket.
A reptéren a csomagjainkat befó- 
liáztattuk, majd kb. 1 órát álltunk 
sorba a beszállókártyánkért. Jó volt 
végre a gépen ülni és elindulni. A 
Caracas felé tartó gépen én ültem 
az ablaknál, Péter mellettem. Sike
rült pár jó képet készíteni az Ama
zonas vízgyűjtő területéről. 
Sajnos a gép későn indult már Li
mából, és Caracasba is késéssel ér
kezett. Ha időben indult volna a gép, akkor is kevés időnk lett volna az 
átszállásra, így azonban szinte nulla percünk volt. Lerohantunk a gépről, 
átszáguldottunk a megfelelő terminálig, megkaptuk a beszállókártyán
kat, amivel épphogy elértük a frankfurti gépet. Ahogy elfoglaltuk a he
lyünket, már szinte indultunk is.
A frankfurti gépen nem tudtunk egymás mellé ülni: én az ablak melletti 
ülés mellett ültem, Péter mellettem, de egy folyosó elválasztott bennün
ket. így legalább jobban tudtunk beszélgetni és a felállás sem okozott 
gondot. Sőt, később hasznosnak is bizonyult. A gépen ugyanis mindket

ten - és még sok másik utas is - 
összeszedtünk valami vírust, ami
nek hatására aztán többször kellett 
felkeresnünk a mellékhelyiséget, 
mint szerettük volna. Engem már 
a gépen elkapott, Pétert leginkább 
csak a frankfurti reptéren. Igyekez
tem aludni, de nemigen ment. 
Frankfurtban volt kb. 2 óránk a bu
dapesti gép indulásáig. Egy fiatal fiú 
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a magyar szót meghallva csatlakozott hozzánk és vagy egy órát elbeszélge
tett velünk. Amerikában töltött három hónapot, így volt miről mesélnie.
A budapesti gépen magyar utas került mellénk - illetve Péter mellé, így 
végre rajtam kívül mással is beszélgethetett három hét után. Jó volt ha
zaérni. Kicsit megviselt bennünket a 30-35 fok, ami fogadott, de ez volt a 
legkevésbé fontos számunkra.
Sajnos csomagjaink nem érkeztek meg, hiába vártuk. Utitársaink már ré
gen hazaértek, mikor mi még mindig a csomagokat vártuk. Végül beje
lentettük a megfelelő pultnál pár nyomtatvány kitöltése árán a problé
mát, és mi is kimentünk a váróterembe.
Sanyi és az édesanyám vártak bennünket. Elég feszültek és idegesek vol
tak, mert útitársaink már régen átjöttek az érkező oldalon, csak mi nem. 
Ráadásul fél órával korábban látták, amint két mentős egy hordággyal a 
csomagos terminál felé tart.
A hazafelé út élménybeszámolóval - kis kavargással Budapesten - és tü
relmetlen várakozással telt, hogy mikor érünk már Kaposvárra.

DE VÉGRE ITTHON VOLTUNK! - és ez volt a lényeg.
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TITKÁRI JELENTÉS
A 2004. ÉVRŐL

Benczes Gábor

A
 folyamatosan fejlődő egyesületi élet a 2004. február 18-án meg
tartott 2003. évet is lezáró rendes évi közgyűlésén elfogadta a 
Választmány jelentését, a pénzügyi beszámolót és a közhasz
núsági jelentést, valamint az Ellenőrző Bizottság jelentését.

A Választmány az előző évek tapasztalatai alapján összeállított, az előző 
évihez képest mérsékeltebb összegű költségtervezetet terjesztett a köz
gyűlés elé, melyet az elfogadott. A költségvetés-tervezet az Egyesület 
közös, illetve az osztályok saját programjainak megvalósításához konk
rétabban lett hozzárendelve.
A 2004-es esztendőben az egyesületi élet - az előző évben vett lendü
lettel - színvonalas programok szervezésével telt el. A Választmány 
kevesebbet ülésezett, mint az előző évben, de a háromtagú operatív 
bizottság a kitűzött célok elérésében, a határozatok megvalósításában 
folyamatosan tette a dolgát.
Az év folyamán több megemlékezésen és emlékhely-kialakításon vet
tünk részt, illetve azok elkészültében kezdeményezőként és megvalósí
tóként is közreműködtünk.
Az „Ötórai beszélgetések" programsorozat keretén belül megemlékezé
seket és tájékoztató programokat szerveztünk.
Ezen programsorozat keretében vendégünk volt Ferling Jószef, a Zöld 
Gondolat Lovagrend alapító tagja, aki a természet- és környezetvédelem 
hétköznapi lehetőségeiről tájékoztatta a hallgatóságot.
A februári hidegben jordániai útjáról tartott beszámolót Rozvány György 
tagtársunk.
Márciusban megismerhettük a Duna-Dráva Nemzeti Park Keleti-Dráva Táj
egységről szóló bemutatót és tájékoztatót Borján György tolmácsolásában. 
A tavasz beálltával, áprilisban dr. Novotny Iván tájékoztatta a hallgató
ságot a kerékpározás szépségeiről és a szervezeti lehetőségekről. 
Szeptemberben egy reneszánsz esten - a Várostörténeti Múzeum falai 
között - a reneszánsz korát idéztük fel korhű kosztümbe öltözött kirá
lyi kikiáltók és előadók műsorával. A színjáték keretében - királyi 
kikiáltó segítségével - ízelítőt kaptunk a kor életéből, melyet királyi 
konyhából származó receptek szerint készült étkek elfogyasztásával 
koronázhattunk meg.
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„Kapuk" címmel élvezhettük Kosa Pál előadását októberben, majd 
novemberben Tóth Ferenc a természet és a zene kapcsolatáról szóló ösz- 
szeállításában merülhettünk el egy keveset.
Decemberben - a már hagyományosnak mondható - év végi óévbú
csúztató utolsó „Ötórai beszélgetését" a pécsi Belvárosi templomba 
szerveztük, ahol Kováts Kolos Kossuth-díjas operaénekes, a Magyar 
Állami Operaház örökös tagjának énekében és Király Csaba Liszt-díjas 
zongora- és orgonaművész, a PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet 
igazgatója orgonajátékában gyönyörködhettünk. Az előadói est után a 
Celláriumban kötetlen beszélgetéssel búcsúztathattuk az óévet.
Tavasszal a Természetjáró Osztály közreműködésével megrendezésre 
került a 2x50 km-es teljesítménytúra az ország szinte minden részéről 
érkezett szépszámú résztvevővel.
A nyár folyamán az őszre tervezett programok megvalósításának elő
készítésében tevékenykedtünk. Szeptemberben megrendezésre került 
Orfű térségében a háromnapos tájékozódási hétvége. A találkozón éjje
li és nappali tájékozódási túraversenyen, éjjel-nappali tájékozódási futó
versenyen, valamint éjjel-nappali teljesítménytúrán mérhették össze tu
dásukat és erejüket a versenyzők. A hagyományt teremtő első ilyen típu
sú rendezvényünk kellemes őszi időben nagyon jól sikerült, amelyre az 
ország távoli megyéiből is érkeztek résztvevők.
A már hagyományosnak mondható emlékhely-kialakítási progra
munk 2004-ben az „ezeréves szelídgesztenyefának" állított emléket, a 
Pécsbányatelepi Általános Iskola udvarában.
A barlangkutatók tovább folytatták a feltáró munkákat, pályázatokon 
nyert pénzből finanszírozva annak költségeit. Kiadásra került a Trió- és 
Szuadó-barlangot bemutató színes ismeretterjesztő prospektus.
Az újjáélesztett fotóosztály idén is kiírta a Mecseket bemutató fotópályá
zatot, amire a tavalyi hagyományt követve szép számmal érkeztek be a 
pályázati anyagok. A pályázat értékeléséhez a Mecseki Fotóklub adott 
szakmai segítséget. A beérkezett anyagokból kiállítás készült, az előző 
évhez hasonlóan, több helyszínen bemutatva az alkotásokat.
Az előző évi fotókiállítás képeinek felhasználásával, pályázaton nyert 
pénzből, kis példányszámban naptárt készíttettünk, amit propaganda
célokra használtunk fel.
Tovább folytatódott - a PVV Rt.-vel kötött együttműködési megállapo
dás keretében - a mecseki kirándulóhelyek felújítása és rendezetté tétele, 
melyben a Munkaosztály nagy szerepet vállalt.
Az Ifjúsági Osztály - a már megkezdett úton továbbhaladva - a cserké
szekkel közösen folytatta a környezetvédelmi nevelőmunkát. Ismeretter-
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jesztő előadásokat szerveztek, és aktívan részt vettek a „Tisztítsuk meg 
a világot!" mozgalomban. Természetesen a madarak megfigyeléséről, 
gondozásáról sem feledkeztek meg.
A természetjáró programok, kirándulások a kiadott program szerint heti 
rendszerességgel megvalósultak. A Természetvédelmi és a Munkaosz
tállyal közösen a kirándulásokon tapasztalt természetvédelemmel kap
csolatos problémák megszüntetésében megtették a szükséges lépéseket. 
Kiadásra került az idei évben is a 2003-as évi egyesületi életet bemutató 
évkönyv.
A közgyűlés a tagsági díj összegét és fizetési kategóriáit nem változtatta 
a 2004. évre.
A tagsági létszám alakulása elfogadható mértékű növekedést mutatott. 
Az év eleji induló 214 fős létszám 259 főre gyarapodott, amit az egyesület 
munkájának elismeréseként értékelünk.
A pártolótagsági, támogatói rendszer az idei évben sem tudott tovább 
fejlődni, a rendszer fejlődési lehetőségeit tovább kell gondolni.
Az iroda működtetését az idei évben szintén nem sikerült teljes mér
tékben megoldani, a munkát társadalmi aktivista végezte nagyon nagy 
odaadással, ezáltal sikerült egy elfogadható helyzetet kialakítani.
Az egyesület a beszámolási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezett
ségeinek eleget tett.
Az SZJA 1%-os felajánlásainak pénztárunkba történő zökkenőmentes 
befolyásáról időben gondoskodni tudtunk, a szükséges igazolásokat 
maradéktalanul határidőre kiállítottuk és megküldtük.
A 2004. évben az Egyesület újra ügyészségi kontrollvizsgálaton esett át. 
A vizsgálat a működést szabályszerűnek és jogszerűnek találta, és az 
Alapszabályban a tagnyilvántartásra és adminisztrációra vonatkozó
an kisebb módosításokat javasolt. A vizsgálat megállapításait az abban 
meghatározottak szerint a Választmány a tagsággal megismerteti.
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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A MUNKAOSZTÁLY 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Baumann József

A munkaosztály az éves tervének megfelelően végezte feladatát, 
 és ismét igen szép eredményeket tud felmutatni. A beszámolót X januártól kezdve ismertetem a hónapok múlásával.

A madarak rendszeres etetése a belvárosban és kint az erdőben: A Cisz
terci Rend Nagy Lajos Gimnáziumban két etetőben rendszeresen etettük 
a városba húzódó madarakat, cinegéket, meggyvágókat, verebeket, rigó
kat, galambokat.
A Herma-hegyen négy etetőben rendszeresen gondoskodtunk kedves 
tollas barátainkról, a cinegékről, csúszkákról, meggyvágókról, harkályok
ról, zöldküllőkről és az énekes madarakat néha megzavaró ölyvekről és 
a bundás pelékről. Ugyanezt tette Baronek Jenő is a Büdös-kúti kulcsos
háznál lévő etetőben az éhes, didergő madarakkal. Reméljük, hogy a tél 
beálltával a cserkészek is besegítenek az etetésbe a Flóra-pihenő környé
kén, az elődeink által épített vadetetőnél. A madarak etetéséhez szükséges 
napraforgómagot az Árpád-tetői Erdészettől kaptuk és kapjuk, valamint 
a zsírszalonnát és a hájat vásároltuk.
Hóolvadás utáni forrásellenőrzések: Szerencsére márciusban jelentősebb 
csapadék hullott hó és eső formájában. A források vízhozam-növekedé
sében ez nagyon pozitívan jelentkezett. A hónapok óta száraz kutak és 
források újraéledtek és ontották a finom forrásvizet. Rendszeresen tisz
títottuk a forrásokat és feljegyeztük vízhozamukat és hőmérsékletüket. 
Ebben több cserkész is segített, amit ezúton is köszönök nekik.
Az elmúlt évben felújított források jól vizsgáztak a hóolvadás idején, mert 
mind elvezette a medencékben felgyülemlett hatalmas vízmennyiséget. 
A Mariska-forrásnál és a Melegmányi-forrásnál gyökeres növények ülte
tésével állítottuk meg a rézsűk erózióját.
Tavasszal elkészítettük a tervezett források dokumentációit, és megkér
tük a szükséges engedélyt a DDNP Igazgatóságától a felújításokhoz, illet
ve egy új forrás építéséhez.
Nyílt túra: A túra célja az volt, hogy megmutassuk, miként kell a kirán
dulások alkalmával a forrásokat megtisztítani, hogyan lehet megmérni 
egy forrás vízhozamát és hőmérsékletét, valamint miért fontos a forrá
sok környezetének tisztán tartása. Minden kirándulót arra kérünk, hogy 
a forrásokat felkeresve azok medencéit, elfolyó kis csatornáit segítsenek 
tisztán tartani. Ezeket a munkákat, csak a kiépített forrásoknál szabad 
végezni, és itt is vigyázni kell a forrás környékén kifejlődött élővilágra.

401



Baumann József: A munkaosztály 2004. évi beszámolója

A természetes vízfolyásoknál csak a szemetet szabad összeszedni.
Túráink során rendszeresen gyűjtjük az eldobált pillepalackokat és egyéb 
könnyebb szennyező anyagokat, és azokat a városhoz közeli szemét
gyűjtőkbe szállítjuk.
Köszönjük Kremling Jánosnak, hogy a Csokonay túra alkalmával meg
vendégelte ötvenfős csoportunkat városszéli szőlőjében.
Munkák az Ordas-tanyánál: A bal oldali csatorna vizét rejtett úton az 
erdőben lévő föld alatti tárolóba vezettük. Elvégeztük a faszerkezetek 
védelmét, permetezéssel, környezetbarát favédő szerrel. Rendszeresen 
tisztítottuk a környék forrásait, lejegyeztük vízhozamukat és hőmérsék
letüket. Az erdőművelések és depók területén összeszedtük az eldobált 
különböző szemeteket, és a városba szállítottuk.
Tíz nagyméretű odút készítettünk és hoztunk ki a Herma-hegyre, és kihe
lyeztük őket a megfelelő helyre.
Észrevételeinket, megfigyeléseinket, programjainkat az Ordas-tanya nap
lójába rendszeresen leírjuk, és fényképekkel színesítjük.
Munkánk során egyre több segítővel kerülünk kapcsolatba, akik később 
az egyesület tagjai sorába lépnek. Az év során több mint húsz felnőtt és 
ugyanennyi diák jelentkezett a munkaosztályba, hogy segítsenek céljaink 
megvalósításában.
Tagdíjakkal és munkájukkal a Mecsek hegység létesítményeinek felújítá
sát szeretnék támogatni.
A Munkaosztály tagjai közül többen részt veszünk a DDNP Igazgatósá
ga által szervezett polgári természetvédelmi őröknek tartott előadáso
kon, ahol megbeszéljük feladatainkat Bodó Jánossal, a DDNP Igazgató
ság munkatársával.
Elvégzett munkáinkat a Hírlevélben és a Mecsek híradóban tesszük 
közzé, valamint a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium faliújságjain.

Mindenkinek köszönöm,
hogy segített az éves feladataink sikeres megvalósításában! 

Baumann József osztály elnök
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A MECSEK EGYESÜLET FOTÓOSZTÁLYÁNAK 
2004. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

Bárkányi Tamás L.

A
2003 őszén újjáalakult Fotóosztály az elmúlt egy év során sajnos 

nem tudott az elvárt - és általam is elképzelt - hatékonysággal 
dolgozni. Ennek elsődleges oka, hogy nem sikerült állandó tag
ságot kialakítani. Ezúton is szeretném kérni, hogy azok a tagtársaink, akik 
szívesen vennének részt osztályunk működésében, jelentkezzenek nálam. 

Továbbra is tervezünk beszélgetéseket, előadásokat melyek témáihoz 
várom a javaslatokat. Tavasszal közös természetfotózást tervezünk, mely 
képek anyagából tovább szeretnénk színesíteni leendő évkönyveinket. 
Azért egy komoly, nagy érdeklődéssel várt és sikeres programról is 
beszámolhatok:
2004 januárjában nyitottuk meg első kiállításunkat, melynek anyagát a 
„Mecseki hangulatok" című fotópályázatunkra érkezett képekből válo
gatta ki a zsűri. A megnyitó nem várt sikert hozott. Szinte nem fértünk be 
a Civil Közösségek Háza Halász Rezső Galériájába.
Harmincnál több pályázó közel kétszáz alkotása állította szinte megold
hatatlan feladat elé a pályázat bírálóit (Hámori Gábor, Mánfai György, 
Bárkányi Tamás). Jól jellemzi a fotók színvonalát, hogy az eredetileg 
tervezett három helyett négyen kaptak komoly pénzdíjat. A díjazottak, 
valamint további hat pályázó - a fotózásban jól használható - tárgyjuta
lomban részesült. A pályázat összdíjazása meghaladta a 100.000 forintot, 
ami országos viszonylatban is figyelemre méltó.

I díj: Takács Gábor
II. díj megosztva: Huba Csaba és Lévai Gábor
III. díj: Horváth Csaba

A beérkezett anyagokból egy igazán nívós, szép kiállítású naptár készült. 
Terveink között szerepel az idei pályázati anyag megjelentetése is, remé
nyeink szerint nagyobb példányszámban.

Az idei pályázat értékelése évkönyvünk nyomdába adásakor még nem 
fejeződött be, így erről a Hírlevélben, bővebben pedig a következő évi 
beszámolóban olvashatnak.

403



404



AZ EGYESÜLET PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 
2004. JANUÁR-NOVEMBER KÖZTI IDŐSZAKÁRÓL

Nyitóegyenleg
- Pénztár 406.781,-
- Bankbetét 90.579,-

Bevételek
- Jogi tagdíj 1,100.000,-
- Tagdíj 239.540,-
- Kapott támogatás 1.300.000,-
- Pályázaton nyert támogatás 2.389.000,-
- Banki jóváírás 9.576,-
- Cél szerinti bevételek 250.000,-
-SZJA1% 201.866,-
- Egyéb
Bevételek összesen

497.360,-

5.489.982,-

5.987.342,-Bevételek mindösszesen

Kiadások
Tárgyi eszközök
- Szoftver 60.000,-
- Notebook 714.875,-
- Akkumulátor 82.000,-
Tárgyi eszközök összesen

Anyagköltség
- Anyagköltség 431.555,-
- Nyomtatvány, irodaszer 139.270,-
- Nyomdaköltség, 1.070.100-,
- Élelmiszer 230.848,-
- Munkaruha, védőruha 157.100,-
- Folyóirat, szakkönyv 29.076,-
- Egyéb költség 99.135,-
Anyagköltség összesen

856.875,-

2.157.084,-
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Kiadások mindösszesen

Igénybe vett szolgáltatások
- Postaköltség 37.642,-
- Telefonköltség 198.291,-
- Szállítási költség 12.500,-
- Fotószolgáltatás 136.453,-
- Bérleti díj 5.400,-
- Rendezvény 715.140,-
- Autóbusz költség 131.200,-
- Gravírozás 86.550,-
- Regisztrációs díj 7.000,-
- Egyéb szolgáltatás 221.910,-
Igénybe vett szolgáltatások összesen 1.552.086,-

Egyéb szolgáltatások költsége
- Hatósági díjak, illetékek 400,-
- Bankköltség 25.807,-
Egyéb szolgáltatások költsége összesen 26.207,-

Személyi jellegű kiadások
- Gk.-használat 723.410,-
- Egészségbiztosítási járulék 1.050,-
- Munkaadói járulék 1.000,-
- Szakképzési hozzájárulás 1.000,-
- Továbbképzés 77.000,-
- Reprezentáció 9.689,-
Személyi jellegű kiadások összesen 813.149,-

5.405.401,-

Záróegyenleg
- PÉNZTÁR

- Bank
ZÁRÓ PÉNZEGYENLEG

63.372,-
513.569,-

581.941,-
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TARNAI TAMÁS, 2004. szeptember 30-ig.

Titkár:
BENCZES GÁBOR

Osztályok:

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

VÁLASZTMÁNY TAGJAI:

Somosi László
Baronek Jenő 
Tarnai Tamás

Benczes Gábor
B. Horváth Csilla 

Tóth Klára 
Kondi Gyula

Rostás Attila 
Baumann József 
Borbély-Bartis János
Nagy Gábor 
Rozvány György 
Bárkányi Tamás L.
Kondi Gyula

osztályelnök 
osztályelnök 
osztályelnök 
osztályelnök 
osztályelnök 
osztályelnök 
osztályelnök

Ellenőrző Bizottság:

Dománszky Zoltán
Rüll József
Jakab Éva
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AZ EGYESÜLET TAGJAINAK NÉVSORA

Ambrus Gergely
Antal Emilia
Arany Gáborné
B. Horváth Csilla 
Bachman Zoltán Dr.
Balatoni Anna
Balázs Ildikó
Balogh Richárd
Balyi Krisztina
Bán Veronika Réka 
Baranyai Rudolf
Bardócz Attila
Bárkányi Júlia 
Bárkányi Tamás L.
Baronek Jenő
Baronek Jenő Ifj.
Baronek Jenőné
Barta Csilla
Barta Károly
Bátai István Dr.
Bauer Márton
Baumann József
Baumann Józsefné
Bayer Richárd
Békefi Irén
Benczes Dániel
Benczes Gábor
Bérdi Petra 
Berghauer Tibor
Bernyis Balázs
Bezerédy Győző Dr. 
Biros Béláné
Bocz Mária
Bodáné Gálosi Márta
Bóday Barna

Bóday Barna Ifj.
Bóday Miklós
Bóday Miklós Ifj.
Bóday Zoltán
Bodó László
Bodráné Kis Olga
Borbély-Bartis János
Bornemissza István
Borsy Eszter
Börcsök György
Börcsök Réka
Böröcz István Máté
Bötkös Lászlóné
Budai Jánosné
Buzás Endre
Chlebovics Kornél
Chlebovics Miklós
Csábi Mária
Csáky Kristóf Lajos
Csanádi Imre
Csapó Júlia
Császár Cs. Péter
Csiszár Gyula
Czeininger Tamás
Dalecker Ibolya
Dobó Barna
Dobszai János Zsolt
Dolgos Sándor
Dománszky Zoltán
Domján Gyula
Dr. Lakatosné Novotny Sarolta
Duna-Dráva Nemzeti Park
Egerszegi Miklós
Elblinger Ottó
Eördögh Márton
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Erdei Heléna
Ernyes Mihály
Faltis Róbert
Faltysné Ujvári Anna
Fehér Gabriella
Fekete Bálint dr.
Fodor Attila
Gál Éva
Gál György
Galamb Gábor
Gálhidy Éva
Gergely Tibor
Gida Tibor
Giláné Veibli Renáta
Gőbölös István
Hajnal Ágnes
Halász András
Hantos Péter
Haraszti Laura Klára
Hardicsay Sándor Dr. 
Harmat Béla dr.
Hatvani Donát
Havasi Ildikó
Házi Edit
Hegedűs István
Herbály Zita
Herisztné Kincses Magdolna 
Hildebrandtné Rugási Éva 
Horvát Henrik
Horváth Adolf Olivér Dr.
Horváth Renáta
Husvéth Ilona
Huszár Lőrinc
Hűvös András
Ijjász István
Ivánovics Norbert
Ivasivka Mátyás

Jakab Albert
Jakab Éva
Jakab Ferencné
Jerszi Lajos
Jónás Rudolf
Kalász Gyula
Kalmár László
Karádi Károly
Karádi Károlyné
Kasza Ferencné
Kaszás Károlyné
Katitsné Dr. Balatincz Zsuzsanna
Kecskésné Jáger Ilona
Kevey Balázs Dr.
Kezes Lajos
Kilinkó Dániel
Kincses Miklós
Kiss Hermina
Kiss Lajos
Kiss Viktor
Kóczán Zsuzsanna Dr.
Kói Csilla Dr.
Koncz Eszter Dr.
Kovács Árpád
Kovács Balázs
Kovács Dávid
Kovács János
Kovács Jánosné
Kovács József
Kovács Judit
Kovács Orsolya
Kovács Szabó János
Kovácsné Kincses Ilona
Kőhidi Csaba
Kraft János
Kremling Lajos
Kriston Barnabás
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Kriston Barnabás
Kristonné Kenderik Magdolna
Kriszta Gábor
Kruppai László
Kulik Zsuzsa
Kulman Miklós
Kurnik Ernő Dr.
Laboda Ágnes
Larencz László Dr.
Lehmann Antal Dr.
Lénárd József
Lengvárszky Levente 
Lengyel Zoltánná 
Link József
Lovas Izabella
Makoviczky Gyula
Marosy György Dr.
Marton István Dr.
Marton József
Máté Ágnes
Mátyás Elemérné
Medveczky Árpád
Mendly Lajos
Mihály István
Mocsonoky Miklós 
Molnár Margit Dr. 
Montskó Péter Dr.
Nádudvary Tamás
Nagy Ferenc
Nagy Gábor
Nagy Tamás
Nagy Zoltánná
Nagy Zsolt
Nédli Attila
Nédli Zsuzsanna
Nemes Dorka
Németh Imre

Nikolausz Nikolett
Nikolausz Sándorné 
Novotnik Gergő 
Novotny Iván Dr.
Nyéki Károly
Nyékiné Kincses Márta
Nyers Alexandra
Óbert Antal
Obert Csaba
Ország János
Pál Krisztina
Pálfy Attila
Pannonpower Holding Rt.
Papp Lenke
Pártos Kitti
Páva Péter
Páva Márk
Pécsi Távfűtő Kft.
Péter Oszkár
Plaszauer István
Pósfai Eszter
Raisz Péter
Rákóczi István Dr.
Rákóczi Istvánná Dr.
Rónaki László
Rónaky Gizella
Rostás Attila
Rosztóczy Péter
Rozvány György
Rüll József
Sallay Árpád
Sándor Béla
Sebők Béla Dr.
Sey Gábor
Sipos György 
Somogyvári Imre 
Somosi László
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Strasser Péter
Sváb László
Szabó László Gy. Dr.
Szabóné König Éva
Szantner József
Szász Béla
Szászi Jánosné
Szecsődi Imréné
Szegvári Gabriella
Szeredi Anna
Szerémy Péter
Szirtes Béla
Szőke Emília
Szőllősi Enikő
Tarnai Tamás
Tarnóczai Mária
Tátrai Bea
Temesi Endre Miklós
Tillai Gábor
Tornyánszki Éva
Totál Kft.
Tóth Aladár Dr.
Tóth Judit
Tóth Klára
Tóth Róbert
Tresz Gábor
Treszné Baronek Éva
Turánné Göcze Irén
Újvári Jenő
Unferdorben Zsuzsanna
Uzsoki Csaba
Vajda Mariann
Valkai Zsolt
Varga István
Vida Máté
Visontai Richárd
Wágner László

Wittmann Katalin
Wittmann Klára
Wittmannné Visnyei Magdolna
Zimer Jánosné
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