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A Mecsek Egyesület „évenként megjelenő kiadványa, amely tartalmaz 
írásokat, élménybeszámolókat, riportokat, tudósításokat, az éves munka 
rendszerezett összegzését, a közhasznúsági jelentést, az egyesület tiszti
karának és tagjainak névsorát. A tagság és szimpatizánsai képet kapnak 
az egyesület életéről.

Az évkönyvet a Mecsek Egyesület tagjai a tagdíjuk ellenében ingyenesen kapják.

Fontosabb tudnivalók az egyesületről

Székhelye:
Baranyaház, 7623 Pécs, József Attila u. 10.
Telefon/fax: 72/513-396
e-mail: mecsek.e@freemail.hu
Az irodában állandó ügyelet nincs, telefonon délután 15-17 óra között, 
előzetes egyeztetés szükséges.

Adószáma: 18301942-1-02

Számlavezetője: Tagdíjak

Boly és Vidéke Takarékszövetkezet Dolgozó: 2500 Ft.

7626 Pécs, Király u. 75. Nyugdíjas, katona, diák: 1000 Ft.

50100112-12002690 70 év feletti tagoknak ingyenes

A tagtársak ötleteit, észrevételeit, kéréseit, javaslatait, esetleges írott 
anyagaikat az iroda címére jutassák el.

A választmányi ülések és más rendezvények nyilvánosak, azokat bárki 
látogathatja. Az időpontokról az irodában, a meghívókból és a helyi saj
tóból tájékozódhatnak.

mailto:mecsek.e@freemail.hu


A KÖZHASZNÚ SZERVEZETKÉNT MŰKÖDŐ 

Mecsek Egyesület köszöntet mond mindazoknak 
A SZERVEZETEKNEK, CÉGEKNEK, MAGÁNSZEMÉLYEKNEK, 

akik a Mecsek természeti és kulturális értékeinek 
MEGÓVÁSÁT ÉS SZEBBÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLJAINK 
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A 2005-ös évben kiemelkedően támogatták céljainkat:

Pannonpower Holding Rt. 
Mecseki Erdészeti Rt. 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. 

Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. 
BIOKOM Kft.

Vízmű Rt.
Baranya Megyei Önkormányzat 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Mecsek-Öko Rt.

Pécsi Sörfőzde Rt.
Új Dunántúli Napló

Pécs TV
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 

Pécsi Rádió



TARTALOMJEGYZÉK

A leánykökörcsin éve
Emlékezzünk elődeinkre
Az Irma út
A Mecsek rejtett csodái I.
Az a híres pécsi villamos...
A pécsi Tettye-völgy szökevényforrásainak története
Adatok a mecseki „Vörös-hegy" flórájához 
Félrerismert „szövetségeseink"
Nemzeti Park a Dráva mentén
Pécsváradi emlék
Sárgapólós kerékpárosok
Hordatúra a Jakab-hegyre és más történések
Gyalogtúrák Bonyhád környékén
Kopácsi rét (Horvátország)
Hegyek völgyek között: Abaliget
Irány a Matterhorn
Észtország - ember és természet harmóniája
Hegyen völgyön Kenyában
Bükkösök, források, fás legelők
A Dél-Dunántúlon történt karsztkutatás 
eredményeinek áttekintése
A tenger varázsa
A Pécs-Baranyai OrigóHáz Egyesület
Mecseki Karsztkutató Csoportjának nyári kutatótábora
A szülői háztól a csatatérig - Petőfi Sándor Erdélyben 
Az őszi pára
Mecsek konferencia
Forrásfelújítások a Mecsekben
Túlélőtábor Erdélyben
Munka osztály beszámolója
Természetvédelmi osztály beszámolója
Titkári jelentés
Közhasznúsági jelentés
A Mecsek Egyesület tagnévsora





2005

A LEÁNYKÖKÖRCSIN ÉVE

(PULSATILLA GRANDIS WENDER)

Tóth Klára

növény latin neve a „pulsare", lengés, hintázás szóból ered.
A Boglárkafélék családjába tartozó selymesen gyapjas évelő 10- 
40 cm magasra nő. A levele szárnyalt, a sallangok szélessége 2- 

8 mm. Amikor virágzik, csak az előző évi elszáradt levelei vannak meg. 
Virágai felállók, kehelyszerűek. A hat kékeslila csészelevél, amelyek 4-5 
cm-re nőnek, mégegyszer akkorák, mint a porzók. Virágzás után a szár 
megnyúlik, 3 örvösen álló gallérozó fellevél öleli. Sallangjai behajlítottak, 
keskenyek. A terméskék egymagvúak, tollasak. Március-áprilisban virág
zik, a népi bölcsesség úgy mondja- megjelenése azt jelzi, hogy itt a tavasz. 
Sztyeppréteken, szikla- és pusztafüves lejtőkön, erdőspuszta-réteken honos. 
Gyógynövényként is ismert, a belőle előállított anemonint a tüdő külön
féle bántalmainál, köszvény, reuma és vízkórság esetén használták. Ma 
homeopátiás szerként használják.
Érdekesség még, hogy nyilvántartják azon növények között is, amelyek 
természetes festékanyagot tartalmaznak. Templomok kazettáihoz és 
más faanyagok díszítéséhez is használták.
Ma védett növény, vigyázzunk rá! Itt a Mecseken megtalálható a Tettye szik
láin, a Flóra pihenő előtti lejtőn, valamint más szikla- és pusztafüves lejtőkön.

Áprily Lajost is versírásra ihlette:

Leánykökörcsin

Az est becsuk s egy fényes kéz kinyit, 
Mikor a nap felhőtlen égre hág. 
Becézem kelyhed érző bolyhait,
S tűnődve kérdem: Lélek vagy, virág?
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EMLÉKEZZÜNK ELŐDEINKRE!

Tóth Klára

E
gyesületünk történetében évről évre felfedezhető az a szándék, 

hogy elődeink tetteit felidézzük, törekvéseikből, eredményeikből 
erőt merítsünk, tisztelegjünk máig értékes alkotásaik előtt.

A 100 évvel ezelőtt történtek közül a legjelentősebbnek a Szaniszló- 
pihenő létrehozását tartottuk. Ezt a pihenőt az egyesület tagjai az előző 
évben elhunyt Mócs Szaniszló ciszter tanár emlékére állították. Avatá
sára 1905. szeptember 5-én került sor.

A 100 éves évforduló megünneplésére hívtuk tagságunkat 2005. szept
ember 5-én. Lelkes kis csapatunk egy része - elődeinkhez hasonlóan- a 
Tettyén gyülekezett, és onnan gyalogosan ment fel a pihenőhöz.
A megemlékezésen megjelent a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium 
igazgatója, Páva Péter, a tanárok képviseletében Antal Emília tanárnő, 
Cézár atya és Sixtus atya és a diákok képviselői is.
A napsugaras őszi délutánban a gimnazisták rövid műsorral emlékeztek. 
Aprily Lajos: Ha élne című versét Bergics Balázs mondta el, majd egy szép 
magyar népdalt (Erdő mellett estvéledtem...) énekelt Szíjártó Eszter.
Mócs Szaniszló paptanár életútját Svigruha Eszter idézte fel annak a 
megemlékezésnek a felolvasásával, amely a FEHÉR/FEKETE c. újság 
1994 húsvéti számában jelent meg dr. Bédi Imre tollából. Idézem:
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Tóth Klára: Emlékezzünk elődeinkre

„Emlékezzünk hajdan volt tanárainkra"

„Mócs Szaniszló Gyula 1862. július 30-án szüle
tett Bács-Kulán. Gimnáziumi tanulmányait Baján 
végezte. A ciszterci rendbe lépett 1880. szept. 4-én, 
fogadalmat tett 1885. augusztus 4-én, pappá szen
telték 1885. augusztus 9-én. Tanári pályáját Szé
kesfehérvárott kezdte (1884-86), Pécsett folytatta 
(1886-87). A következő tanévet tanári oklevelének 
megszerzése végett Budapesten töltötte. Onnan 
Egerbe, majd 1890-ben újra Pécsre került tanárnak. 
Haláláig itt maradt.

Brisits Frigyes, egykori tanítványa, majd később rendtársa, felejthetetle
nül szép sorokkal emlékezik meg tanáráról, Mócs Szaniszlóról. Halála 
után „összejöttünk egy tanártalan árva órára - írja. - Sorba felálltunk, és 
mindenki felolvasta a maga kis búcsúztató versét. Soha szebb és nagyobb 
magyaróránk nem volt. Máskor az óra végén mindig ott szokott állni a 
felejtés hálátlan géniusza. Most pedig azt éreztük, hogy valaminek soha 
többé nem lesz vége. Mócs Szaniszló tanár úr kicsi fiainak hűséges emlé
kezetén át belépett a legboldogabb örökkévalóságba."(Brázts Frigyes: Az 
én pécsi tanáraim, Pécs 1993. 30. oldal)

Pécsett nevét azonban még hosszú éveken keresztül megőrizte a Sza- 
niszló-pihenő és a Szaniszló út.
Mócs Szaniszló pécsi tartózkodása idején a Mecsek „szerelmese" lett. A 
Mecsek Egyesület lelkes tagja, odaadó, rajongó barátja volt, mindenkit 
ennek zászlója alatt szeretett volna egyesíteni. Az egyesületi tevékenysé
gét méltató Kiss Józsefnek, a Mecsek Egyesület titkárának szavai szerint 
az egyesület addigi fennállása alatt 13 évig választmányi tag volt. Véghe- 
tetlen szelídsége és szívjósága általánosan ismert volt. Nem bántott soha 
senkit, nem ártott a légynek sem, de nyugodtságából teljesen ki lehetett 
forgatni, ha valaki a Mecsek Egyesületet rosszakaratúlag bírálta. Ezt nem 
tudta megbocsátani. Tanítványai szívébe is beoltotta a természet szere- 
tetét, s a növendékek részére feladott dolgozatok témái gyakran ilyen 
tárgyúak voltak. Ha ideje engedte, sietett ki a Mecsekre, s elmerült annak 
rengetegeiben. Elfeledte minden búját-bánatát, pedig sok gond neheze
dett a vállára, s élvezte a természet által nyújtott gyönyöröket. A nyári 
szünetekben nemcsak a Mecseket, hanem a Tátrát, az Alpokat, a svájci és 
itáliai hegycsúcsokat is bejárta. A turistaszerencsétlenségek mindig nagy 
hatással voltak rá, azt tartotta a legszebb halálnak: „ott feküdni valami
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Tóth Klára: Emlékezzünk elődeinkre

jégár hasadékában" - volt ideálja. Nem ily halál talált rá. Élete utolsó 
éveiben, 1903-1904-ben, amikor a vesebaj tünetei mutatkoztak rajta, 
egyre kevésbé tehetett túrákat.
Betegsége komolyra fordulva, 1904. február havában Berlinbe ment meg
operáltatni magát. Idegenben halt meg, távol barátaitól, rendtársaitól. 
Temetésén senki nem vett részt.
A Mecsek Egyesület azonban gondoskodott emlékének megőrzéséről. 
Szinte a halála utáni napokban gyűjtést kezdeményeztek, emlékét meg
őrzendő egy pihenővel ott, ahol nagyon szeretett üldögélni munkája 
után. A pihenőt a Dömörkapuhoz vezető sétaút mellett állították fel. A 
terméskőből készült emléket 1905. szeptember 5-én avatták, gránittáblán 
örökítve meg emlékét. A tábla felirata:

SZANISZLÓ PIHENŐJE

Dr. Mócs Szaniszló Ciszt. R. tanárnak, 

a természet lelkes barátjának, a Mecsek Egyesület 

buzgó munkásának emlékére, 

tisztelői és barátai támogatásával 

állította a Mecsek Egyesület 1905. Évben.

Az emlék előtt kőpad állott, borostyánnal körülültetve. Az adakozók lis
tája szerint 300-nál jóval többen adták össze a költségekre a fedezetet, 
közte számos rendtag, az iskola egykori diákjaiból lett hivatali és gazda
sági vezető, a Mecsek Egyesület barátai.
Az emléktábla felavatásával egyidejűleg a pihenőtől a Tettyéig utat épí
tettek, amely a Szaniszló út nevet kapta. Ekkor építették ki a Tettyére 
vezető út 122 kőlépcsőjét, s ültették az utat szegélyező fenyőfacseme
téket. Ugyancsak a gyűjtésből befolyt összegből készítettek egy bronz 
pálmaágat, szalagján a következő felirattal:

Buzgó munkatársának a Mecsek Egyesület, Pécs

Ezt több tagból álló küldöttség helyezte el a berlini sírra.
A haláláról a nekrológot Bitter Illés írta:„Olyan szomorú, olyan magányos 
a sírja! Volt-e, aki könnyet ejtsen rajta? Ott a messze idegenben van-e ki a
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Tóth Klára: Emlékezzünk elődeinkre

férfikora legszebb idejében elhunyt magyar cisztercitáról emlékezzék?" 
Jó érzéssel tölthetett el bennünket, a megemlékezésen jelen lévőket, hogy 
e kérdésre igennel válaszolhattunk. Köszönjük Antal Emília tanárnő felké
szítő munkáját. Tanítványai szereplésében tükröződött a tanárnő hivatás- és 
ügyszeretete, a nagy elődök tisztelete, a példaadás melletti elkötelezettség. 
Igen. Emlékezünk. Mócs Szaniszló szelleme, tettei követendő példaként 
vannak jelen életünkben.
Tiszteljük, becsüljük, s azáltal is gazdagodunk, hogy emlékezhetünk rá. 
Apihenőnél koszorút helyezett el Páva Péter, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gim
názium igazgatója és Baronek Jenő, a Mecsek Egyesület ügyvezető elnöke.

A jubileumi unnepsegen (2005) a pátion megpihent: Cézár atya.
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AZ IRMA ÚT

Ötvös Károlyné

Fotók: Ötvös Károlyné és Ötvös Károly 
Lektorálta: Nagy Gábor

A
 helyi védett Mecseki Parkerdő része a Mecsek egyik legszebb,

1490 m hosszú sétaútja, az Irma út, mely a Pintér-kerthez legkö
zelebb eső erdei kiránduló terület. így a Duna-Dráva Nemzeti 

Park Igazgatóság Oktatási Központjában folyó oktatási, nevelési és szemlé
letformáló munka egyik színtere is egyben. Különösen tavasszal vonzza a
csoportokat, de ősszel a tanév kezdetén újra felkapott túraútvonal. Kicsitől a 
nagyig minden korosztály élvezetes sétát tehet ezen a közel 1,5 km-es, több
nyire enyhén emelkedő, jól kiépített turistaúton. A kezdete egy fehér vad
gesztenye (Aesculus hippocastanum) csoportnál van, ide festették fel az egyik 
fa törzsére a sárga turistajelzést. Ezek a bokrétafának is nevezett parkfák 
magasak, a kérgük sötétbarna, kemény, jól látszik rajta, hogy balról jobbra 
csavarodottan nőnek. Kora tavasszal hatalmas csúcsrügyeinek a rügypik
kelyei is ragadósak a gyantától, ami védi a fagyoktól. Leveleik tenyeresen 
összetettek. A virágzatuk gyertyához hasonló, fehér vagy piros virágokkal, 

a legszebben virágzó parkfa Közép- 
Európában. áprilisban-májusban 
rovarok dongják körül a virágzó 
fákat. Termésük, a szúrós tok rejti 
magába a fényes, vörösesbarna 
magvakat, a vadgesztenyét, amiből 
mindnyájan készítettünk már állat
figurákat vagy nyakláncot. Ősszel 
az óvodások és kisiskolások szívesen 
gyűjtenek is gesztenyét. A magvak 
hatóanyagai erősítik az érfalakat, las
sítják a véralvadást, így csökkentik a 
trombózis kialakulásának veszélyét. 
Magas szaponintartalmát az ipar 
is felhasználja, sőt a gímszarvasok 
is szeretik, ezért a vadaskertekben 
takarmányozásra is ültetik.
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Ötvös Károlyné: Az Irina út

Az út elején sziklakibúvás találha
tó. A külső erők hatására erősen 
aprózódó, illetve málló kőzeten 
megfigyelhetjük a növények bete
lepülésének folyamatát. A talajkép
ződés menetét itt lehet elmondani 
a csoportoknak. A növények közül 
például a sziklagyepek növényei a 
csaba-íre (Sanguisorba minor), vala
mint a sziklai üröm (Artemisia alba) 
nő ezen a helyen. A csaba-íre gyök

törzsében cseranyagot tartalmaz, ezért régóta gyógynövénynek használ
ják. A legenda szerint Csaba királyfi katonái sérülésére írt nyújtott, vagy
is ezzel a növénnyel gyógyította őket. A nemzetségnév a latin sanguis (vér) 
és sorbeo (megköt) szavakból származik, ami a növény sebgyógyító, belső 
vérzést csillapító hatására utal. Maga a növény semmivel nem téveszthető 
össze, annyira jellegzetes az összetett levele és a gömb alakú virágzata. A 
sziklai üröm kaporra emlékeztető levele pedig kellemes illatú.

A sziklafal utáni szakaszon nagyon 
vegyes növényzet található. Itt 

legbolygatottabb az erdő, az 
emberi beavatkozás szembetűnő. 
A fák közül sok a tájidegen bál
ványfa (Ailanthus altissima), és feke
tefenyő (Pinus nigra), mely utóbbit 
úgy telepítették be a Mecsekre. Az 
úton vadkörtét (Pyrus pyraster),

mezei juhart (Acer campestre), molyhos tölgyet (Quercus pubescens), egy- 
bibés galagonyát (Crataegus monogyna), cseregalagonyát (Crataegus laevi
gata), közönséges fagyait (Ligustrum vulgare), gyepürózsát (Rosa canina), 
földi szedret (Rubus fruticosus), nemes almafát (Malus domestica), csíkos 
kecskerágót (Euonymus europaeus), bibircses kecskerágót (Euonymus ver
rucosus), ezüst hársat (Tilia tomentosa), ostormén bangitát (Viburnum lan- 
tana), húsos somot (Cornus mas), veresgyűrű somot (Cornus sanguinea), 
kökényt (Prunus spinosa), virágos kőrist (Fraxinus ornus), erdei iszalagot 
(Clematis vitaiba) egyaránt találunk.
Az erdei iszalag (Clematis vitaiba) melegkedvelő szívós faj, egy évelő lián. 
Fás szárú, kacsokkal kapaszkodó növény. Virágai fehérek és virágzatot 
alkotnak, tüsző termései hosszú bóbitával rendelkeznek, ezek a „vatta
pamacsok", amit mindenki látott már. Mérgező faj.
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Ötvös Károlyné: Az Irma út

A cseregalagonya (Crataegus laevigata) virága és a termése az idős emberek szíve
rősítője, mivel javítja a koronáriás keringést, ezenkívül csökkenti a vérnyomást.
A gyepürózsa (Rosa canina) világos rózsaszín virágai csalogatják a rovarokat, 
a csipkebogyói ovális és kerekded alakúak, melyből a kellemes „hecsedlilek- 
vár" készül. A bogyó magas C-vitamin-tartalmú drog, skorbut elleni szer.
A földi szeder (Rubus fruticosus) termése is C-vitaminban gazdag, igen jó 
ízű, az erdők egyik legfinomabb vadon termő gyümölcse. Fogyasztjuk 
nyersen, szörpöt, befőttet, lekvárt, fagylaltot, bort és likőrt készítenek 
belőle. A szederlé frissítő hatású, sőt a rekedtséget is megszünteti.

A bálványfát (Ailanthus altissima), a nagy
közönség „ecetfának" ismeri. Kínai erede
tű, könnyen elvaduló, agresszív „szeny- 
nyező" faj. Eredetileg díszfának telepí
tették hazánkba, parkokba és kertekbe is. 
Jó mézelő. Összetett levelei kellemetlen 
szagúak. A lependék termései fürtös cso
mókban csüngenek. A termések éréskor 
vörös színűek, a szárnyak mindkét végü
kön megcsavarodottak, általában lomb
hullás után is a fán maradnak. A bálvány
fa igen jól növekszik és sarjadzik. Farost
lemez- és papírgyártásra alkalmas.

A húsos som (Cornus mas) főként márciusban virágzik, még lombfakadás 
előtt az erdőt sárga színűre festi a sok cserje. Fája finom rostú, szívós,

Balvanyfa

csak nehezen hasítható. Már a görögök és a rómaiak is lándzsanyeleket 
készítettek belőle. A levelek jellegzetes levélerezetükről, az íves oldal
erekről jól felismerhetők. A kb. 2 cm-es csillogó skarlátvörös csonthéjas 
termések egyesével csüngenek. Az augusztustól érő kissé fanyar gyü
mölcsök ehetők, szörpöt, lekvárt, befőttet lehet készíteni belőle. Ebből 
készül a sörbet, azaz frissítő, jeges gyümölcslé. Az erdő életében igen 
fontos faj. Tavasszal az ébredő rovarvilág egyik első táplálékforrása.
A kökény (Prunus spinosa) eurázsiai flóraelem, valószínűleg a korai 
kőkorszakban vándorolhatott be Közép-Európába. Csonthéjas magvait a 
neolitikum cölöpépítményeiben is megtalálták. Ez a gyakori, rövid életű, 
de nagyobb cserje, meleg- és fényigényes. Lombfakadás előtt március
ban virágzik, fehér virágai sok nektárt termelnek, így az első méhlegelők 
egyike. Az erdőszéleken áthatolhatatlan bozótot képez ágtövisei révén, 
ezért a kis énekesmadarak ideális fészkelőhelye. Csonthéjas termése 
hamvaskék, gömbölyű, magas C-vitamin-tartalmú, de fanyar. Csak ha 
megcsípte a dér akkor élvezhető, mivel ilyenkor a terméshús lággyá és
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Kökény

édesebbé válik. Szörpöt szoktam jómagam 
készíteni belőle, de lehet lekvárt, kökény
bort, pálinkát és likőrt is. Gyógyhatásáért 
virágát, termését, levelét és gyökérkérgét 
gyűjtik. Levelét teapótlónak is használták. 
Vértisztító, betegségek után roboráló, általá
nos immunerősítő. Agaiból régen sétapálca 

készült. Tájnevei: boronafa, ekegúzs, kökönye, tövisfa, zabszilva. 
Az aljnövényzetben is a többnyire ismertebb növények fordulnak elő. 
Az erdei gyömbérgyökér (Geum urbárium) hazánkban gyakori. A virá
gai sárgák, a csészelevelei megnyúltak, a megnyúlt sziromlevelek 
szétállóak. A régi fegyverhez, a buzogányhoz hasonlító termései az 
aszmagcsomók. Gyógynövény, mert fogfájás ellen hatékony a növényi 
olaja. Az ősszel felszedett, megszárított gyökereit pedig szegfűszegként 
használták. A farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias) fehér tejnedve mér
gező euforbont tartalmaz. A kutyatejszender feltűnő, színes hernyói
nak tápnövénye. A pongyola pitypang (Taraxacum officinale) hazánkban 
gyakori függőleges gyöktörzsű, közismert gyomnövény. Az egyik legis
mertebb gyógynövény. A gyöktörzsét pörkölve pótkávénak használják. 
Inulintartalma miatt segíti a cukorbaj terápiáját, valamint a máj, az epe 
és a vese működését is serkenti. C-vitaminban, ásványi sókban gazdag 
leveleit salátaként fogyaszthatjuk. Sárga virágaiból bort készítenek. A 
fészekvirágzatából kialakuló bóbitás kaszattermése játékszere minden 
gyermeknek: egy nagy fújás, és már repülnek is a miniatűr ejtőernyők. 
Ha letépjük a csőszerű szárát - ami itt a védett területen tilos! -, akkor 
láncot fűzhetünk belőle. A kányazsombor (Alliaria petiolata) virágai fehé
rek, négy szirma keresztben áll, vagyis keresztesvirágú. Az alsó levelek 
kerekdedek, feljebb a száron a levelek háromszög alakúak. Fokhagy
maillatú, illóolajat tartalmazó leveleit saláták ízesítésére használják. A 
foltos árvacsalán (Lamium maculatum) évelő, leveles indákkal terjedő 
meszes talajon gyakori növény. A méhek és a lepkék gyakran látogatják. 
A pásztortáska (Capsella bursa-pastoris) szintén ismert faj, enyhe időben 
már télen kicsírázik. Alsó levelei tőlevélrózsát alkotnak. Termése szív 
alakú becő, melyet a gyerekek szeretnek csörgővé alakítani. A galléros 
tarsóka (Thlaspi perfoliatum subsp. perfoliatum) apró termetű tavaszi faj. 
A borostyánlevelű veronika (Veronica hederifolia) egészen apró virágai 
rózsaszínek, kora tavasszal zöld szőnyeget képeznek. Az ösztörűs vero
nika (Veronica chamaedrys) virága égszínkék fehér szegéllyel, levélhón- 
alji fürtökben nyílnak és a rovarok porozzák be. Mérgező glikozidot 
tartalmaz. Termékeny talajon virágszőnyeget képez. A tyúkhúr (Stella- 
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ria media) közönséges növény, dúsan elágazó, szintén heverőszárú faj. 
A kerek repkény (Glechoma hederacea) alacsony termetű, szőrös növény. 
Virágai halványlilák, forrtszirmúak, ajakosak, a levelek hónaljában cso
mókban nyílnak. Az illatos ibolya (Viola odorata) nevében is benne van, 
hogy kellemes illatú, sötétkék, illetve fehér virágú növény. Az erdei 
ibolya (Viola reichenbachiana) szagtalan virágú, a magvait a hangyák ter
jesztik, mivel a magok fehérje- és olajtartalmú függelékét csemegeként 
fogyasztják. A tisztásokon nyári aszpektushoz tartozik a szürke napvi
rág (Helianthemum canum), a sárga hagyma (Allium flavum), a barackle
velű harangvirág (Campanula persicifolia), sőt megtaláltuk az árlevelű len 
(Linium tenuifolium) néhány példányát is. Az árlevelű len védett növény. 
Szálas levei hegyes, árszerű csúcsúak. A virágai fehéresek vagy halvány 
rózsaszínűek. Termése a csúcsán kihegyesedő, gömbszerű tok.
A növényeken különböző legyeket és szúnyogokat, levéltetveket, posz- 
méheket, dongókat, kabócákat, poloskákat, szöcskéket, sáskákat, erdei 
csótányokat, pókokat, kaszáspókokat, lepkéket és bogarakat, csigákat 
láthatunk. Természetesen a szerencsén múlik, mikor milyen ízeltlábú 
és puhatestű állatot, hüllőt, madarat vagy emlőst találunk. A rendszere
sen előfordoló fajok: közönséges zengőlégy (Syrphus ribesi), közönséges 
skorpiólégy (Panorpa communis), földi poszméh (Borbus terrestris), csalán
levélbogár (Dlochrysa fastnosa), fekete gyalogcincér (Dorcadion aethiops), 
aranyos rózsabogár (Cetonia aurata), különböző virágcincérek, díszes 
darázscincér (Chlophorus varius), tavaszi ganéjtúró (Geotrupes mutator), 
hétpettyes katicabogár (Coccinella septempunctata), pohos gyászbogár 
(Gnaptor spinimanus), közönséges lágybogár (Cantharis fusca), közön
séges nünüke (Meloe proscarabaeus). Egy alkalommal találtunk havasi 
cincért (Rosalia alpina), kis szarvasbogarat (Dorcus parallelepipedus) és 
szarvasbogarat (Lucanus cervus) is.
A kaszáspókok hosszú lábú pókszabásúak. Lábuk hossza akár 15-szöröse 
lehet a testüknek. Ha a lábukat megfogjuk, akkor az könnyen leválik. A nevü
ket azért kapták, mert a leszakadt végtagjuk továbbra is mozog, kaszál.
A lapp erdeicsótányt (Ectobius lapponicus) akár fényes nappal is láthatjuk 
a földön sétálni vagy a növényeken szaladgálni. Közép-Európában 12 
erdeicsótány-faj őshonos. A lombos erdők lakói. Szerves hulladékokkal, 
kisebb rovarokkal táplálkoznak.
A közönséges lószúnyog (Tipula oleracea) karcsú testű, keskeny szárnyú, 
barna színű, nehézkesen repülő rovar. Éjszaka repül, ártalmatlan, nem is 
táplálkozik, ugyanis szájszervei elcsökevényesedtek. A nőstény a talajba 
rakja le a petéit. A lárvák humusszal és növényi gyökerekkel táplálkoz
nak. Évente két nemzedéke fejlődik.
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A szarvas kabóca (Centrotus cornutus) jellegzetes alakú, barna színű, 8-10 
mm nagyságú rovar. A púpos kabócák családjába tartozik. „Púpjuk" leg
többször oldalt is szarvakat viselő kitinnyúlvány. Petéit a szeder ágainak 
kérgébe, a tojócsövével vájt résbe rakja.
A skorpiófátyolkák közé tartozó közönséges skorpiólégy (Panorpa com
munis) feltűnő szárnyerezetű faj. A legjellegzetesebb ismertetőjegyük 
a hímek párzószerve, mely a skorpiók potrohvégére emlékeztet. Gya
kori faj, helyenként még tömeges előfordulású, erdőkben, kertekben és 
parkokban is. Tápláléka elpusztult apró rovarokból, korhadt növényi 
részekből, édes nedvekből áll. Párzás közben a nőstényt a hím ajándék
csomagokkal eteti. Ezután a nőstény a petéit a talajba rakja, ahol teljes 
átalakulással fejlődik.
A földi poszméh (Bombus terrestris) már kora tavasszal repül, de csak a nős
tények. A hímek júniusban jelennek meg. Ha hideg van, „vacognak", vagyis 
a potrohszelvényeinek összedörzsölésével melegítik magukat. Ez a hártyás- 
szányú, sárga-fekete gyűrűszerűen szőrös rovar könnyen felismerhető, mert 
potrohvége fehér. A család földi üregekben él, akár 1,5 m mélyen. A petéket 
egyenként rakják a fészek sejtjeibe. Egy család 200-400 egyedből áll.
A közönséges lágybogár (Cantharisfusca) nevét a viszonylag vékony ki tines 
fedőszárnyáról kapta. A kifejlett bogár, az imágó, levéltetvekre, hernyókra 
vadászik, de virágport és fiatal hajtásokat is eszik. A lárvák ragadozók, 
csigákat, lárvákat fogyasztanak, de testen kívül emésztik meg. Az áttelelő 
lárváik a „hóférgek", melyeket télen még a havon is láthatunk.
A tarkacsápú karcsúcincért (Rutpela maculata) első pillantásra darázsnak néz
hetjük, mert hátrafelé keskenyedő szárnya sárga, fekete harántszalagokkal. Ez 
a hasonlóság megvédi a ragadozóktól. Emyős virágzatokon táplálkozik.
Az aranyos rózsabogár (Cetonia aurata) hazánkban mindenütt előfordul, 
gyakori. A bogár felül csillogó fémes zöld, alul rézvörös. A szárnyfedői 
repüléskor zárva maradnak, hártyás szárnyukat egy oldalsó résen nyújt
ják ki. Minden virágzó bokrot ellepnek, mert pollent és virágszirmokat 
esznek. Csak napsütésben repülnek. A petéiket korhadó fatuskóba rak
ják. Bábozódáskor a lárva agyagból és faanyagból kokont készít.
A csalánlevél-bogarat (Dlochrysa fastuosa) az útszéli csalánon, árvacsalá
non találjuk áprilistól augusztusig. Fényes aranyzöld, kékesibolya vagy 
vörös színű, apró, 5 mm nagyságú bogár.
A csíkos pajzsospoloskát (Graphosoma lineatum) könnyű felismerni piros
fekete csíkozásáról. A színe figyelmezteti a többi állatot rossz ízére. Az 
ernyős virágzatú növényeket szívogatja.
A verőköltő bodobácsot (Pyrrhorocis apterus) mindenki ismeri „suszter
bogár" néven, pedig nem bogár. Ez a poloska legjobban szereti a hárs 
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magjait szívogatni, de a petéket, elhullott fajtársait sem veti meg. Egy 
feromonnal csalogatja a nőstény a hímet magához, a párzás után a 100 
db petét egy maga ásta lyukba rakja. Augusztusra fejlődnek ki a fiatalok, 
az imágók telelnek át.
A zöld bogyómászó-poloskát (Palomena prasina) leggyakrabban a málna 
vagy a szeder termésén látjuk, mivel ezeket kedveli. Amennyiben véde
kezni kényszerül, akkor kellemetlen szagot bocsát ki, így a gyümölcs 
emberi fogyasztásra alkalmatlanná válik.
A vérfoltos kabóca (Cercopis vulnerata) teste fekete, szárnyain élénkpiros 
foltok vannak. A szárnyak tetőszerűen fedik a rovar testét. Jól repülnek, 
de inkább odább szökkennek. Olyan magas hangot adnak ki, amit az 
emberi fül nem tud érzékelni. Növényi nedvekkel táplálkoznak.
A viráglakó karolópók (Misumena vatita) hímje kicsi, zöldessárga, a nőstény 
pedig nagyobb, fehér vagy sárga színű, attól függően, hogy milyen színű 
virágon vadásznak. A karolópók elnevezés arra utal, hogy oldalt állnak a 
lábak, és képes oldalirányban és hátrafelé mozogni. Semmilyen hálót nem 
sző. A szirmok között lesi a táplálékul számba jövő méheket, darazsakat. Az 
áldozatot tarkóharapással bénítja meg, de közben arra is vigyáz, hogy a ful
lánkok ne érjék el. Ezután megragadja a zsákmányt és kiszívja testnedveit.
A koronás keresztespók (Araneus diadematus) nevét a potrohán lévő 
keresztre emlékeztető fehér mintáról kapta. Már a szabályos, kerek 
hálójáról felismerhető. Az egész országban megtalálható, gyakori faj. A 
táplálék megjelenését általában a háló közepében várakozva lesi. A sza
porodáskor az apró termetű hím egy ajándékcsomaggal közelíti meg a 
nőstényt, addig rezegteti a beszőtt rovart, míg a nőstény a párosodásra 
hajlandóságot mutat. A párzás villámgyorsan lezajlik. A petéket ezután 
a nőstények a földön helyezik el egy kokonban, sárgás szövedékben. A 
szülők a szaporodást követően elpusztulnak, a kis pókok pedig kora 
tavasszal kelnek ki és augusztusra válnak ivaréretté.
Az erdei meztelencsiga (Arion rufus) általában barna színű. Szárazföldi 
tüdőscsiga. Mivel nincs háza, így nedves helyeken tartózkodik, eső után 
aktív. Nyálkarétegen a haslába hullámzó mozgásával halad. Korhadó 
növényi részekkel, gombákkal és dögökkel táplálkozik. Hímnős állat, 
a két példány párzáskor kölcsönösen termékenyíti meg egymást. Petéit 
üregekbe rakja a talajba, a fiatalok néhány hét múlva kikelnek.
Az éti csiga (Helix pomatia) védett faj, ennek ellenére megfelelő méretű 
példányokat gyűjthetnek és eladhatnak maximált mennyiségben. A fran
cia konyha használja fel elsősorban ezeket a puhatestű állatokat.
Ezen a részen találkozunk leggyakrabban lepkékkel. A sűrűbb erdőben 
már csak egy-egy kóborló példányt láthatunk.
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Éti csigák párzása

A lepkék közül az erdei szemes
lepke (Pararge aegeria) hímje sa
ját területet tart fent. Az erdőben 
saját napfénymozaikját úgy vé
delmezi, hogy nemcsak az oda
tévedő hímeket, hanem más lep
kéket, sőt egyéb rovarokat is el
üldöz onnan. Gyakran több 
hímet is láthatunk, amint egy
re szűkebb körökben a magasba 

emelkedve kergetik egymást a győzelem reményében. Ugyanis a győz
tes várhatja az őrzött napfényes folton az odatévedő nőstényt.
A fecskefarkú lepke (Papilio machaon) egy igazi pillangó, melyet nagyon 
sokan ismernek. A hernyója nagyon jellegzetes: az alapszíne világoszöld, 
feketén gyűrűzött, minden 
szelvényen hat piros pet
tyel. Veszélyhelyzetben kel
lemetlen szagot árasztó vö
rös szarvacskát dug ki az 
első torszelvénye elől, így 
próbál védekezni. Leggyak
rabban sárgarépán, murkon, 
petrezselymen, vagy kapron 
láthatjuk. A báb növényhez 
rögzítve található és nagyon 
beleolvad a környezetébe.
A kardoslepke (Iphiclides podalirius) védett faj. Nagyméretű pillangó, hal
ványsárga szárnyán a keresztcsíkokról és a hátsó szárnyán a kardszerű 
faroknyúlványáról ismerhető fel. A hímjei őrjáratozó repülést végeznek 

a saját élőhely-szakaszukon, 
így keresik a párzásra hajlandó 
nőstényeket. Ezek a repülések 
rendszerint a konkurens hímek 
megkergetésével, elzavarásá- 
val járnak együtt. A hernyója 
elsősorban a kökényt kedveli. 
Egy-egy lepke élete átlagosan 
csak néhány napig tart.
A hajnalpírlepke (Anthocharis car- 
damines) már márciustól repül. A Kardoslepke
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hím elülső szárnyait narancssárga folt díszíti, a nőstény szinte egyszínű. Az egész 
országban gyakori lepke. A hernyója a keresztesvirágú növényeket kedveli.
A nappali pávaszemet (Nymphalis io), régen „szöglencnek" hívták, mivel 
az elülső szárny csúcsa „kiszögesedik". A ttelel odúban, farakásba hú
zódva, vagy akár pincékben is. A hernyói a nagy csalánon társasán él
nek, kb. 150 példány van egy-egy fészekben a bábozódásig. A hernyó fe
kete, apró fehér pettyekkel és fekete tüskékkel. A bábból kikelő lepkék a 

kertekben a nyári orgonát 
szeretik a legjobban. Az 
összecsukott szárnyú lep
ke hasonlít egy elszáradt 
csalánlevélre, ugyanak
kor szárnyának hirtelen 
széttárásával, a nagy „ál
szemekkel" a kisebb ma
darakat elriasztja, így el 
tud menekülni, azonban a 
fürkészek ellen védtelen. 
Nálunk évente két nem
zedéke fejlődik. Védett.

A citromlepke (Gonepteryx rhamni) a színéről kapta a nevét. Erről, valamint 
csúcsos szárnyáról lehet felismerni. A leghosszabb életű lepkefajok közé 
tartozik júliustól a következő tavasz végéig élnek az imágók. Nászrepü
lésük érdekes, mivel a két lepke egyenes vonalban egymás után repül. A 
petéit a kutyabenge hajtásaira rakja. A hernyónak rejtő színe van, gyorsan 
fejlődik. Meleg, száraz időjárás esetén négy hét alatt be is bábozódik.
A káposztalepke (Pieris brassicae) kozmopolita lepke, vagyis a Földön 
szinte mindenütt előfordul. Három nemzedéke fejlődik évente, így ápri
listól akár novemberig is találkozhatunk vele. Eredetileg a vadon élő 
keresztesvirágúakon élt a hernyója, ma már a káposztaféléken a ker
tekben károsít. Egy évben szüleimtől hoztunk haza káposztalepke-her- 
nyókat, öt darabot. A hernyók folyamatosan táplálkoztak, de időnként 
idegesen rángatóztak. Alig vártuk, hogy bebábozódjanak. Egy kora reg
gel arra figyeltünk fel, hogy az egyik hernyó hátán felrepedt a bőr, és a 
tartó edény, az inszektárium falán két sorban nyolc apró, fehér báb lett. 
A reggel folyamán mindegyik hernyóból apró bábok lettek, néhány nap 
után kis fürkészek keltek ki a bábokból. Ezek az állatok, melyeket aznap 
szabadon engedtünk, a lepkék természetes ellenségei. Az ember számára 
iszonyatos módon, az élő hernyót belülről falják fel a fürkész nyüvei.
A répalepke (Pieris rapae) jóval kisebb a káposztalepkénél, és tömeges
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előfordulású. Lassan és lebegve repül, másodpercenként csak 9-et csap 
szárnyával. Sokszor négy nemzedéke él évente, ebből az első a vad
virágokon, a többi már a kultúrnövényeken.
A repcelepke (Pieris napi) szintén gyakori, már március közepétől novem
berig repül. A hernyója a repcén táplálkozik.
A sakktáblalepke (Melanargia galathea) sakktáblára emlékeztető mintázatú, 
mert mindkét szárny felül fekete-fehér. Megjelenése a nyár beköszöntét 
jelzi. Egy nemzedéke június végétől augusztusig repül. A hernyója kizárólag 
éjszaka táplálkozik, nappal a füvek tövénél rejtőzködik a madarak elől.
A kis fehérsávos lepke (Neptis sappho) védett faj. Ez a szép lepke gyakran 
vitorlázva és egyedül repül. Pihenni levelekre száll le.
A csíkos medvelepke (Panaxia quadripunctaria) barnásfekete elülső 
szárnyán sárgás csíkok vannak, a hátsó szárny alapszíne vörös. Álta
lában összecsukott szárnnyal pihen a leveleken, többnyire este repül, 
egy nemzedéke van júliustól szeptemberig. A hernyója ősszel árvacsa
lánt, csalánt, tavasszal pedig a mogyoró és a szeder levelét eszi. Magy
arországon gyakori lepke.
A közönséges tollasmoly (Pterophorus monodactylus) elülső szárnya kes
keny, hátulsó szárnyán három nyúlvány, úgynevezett „toll" található. 
Nevében is benne van, hogy hazánkban közönséges. A hernyója a szu- 
lákot szereti, majd a földön szabadon fekve bebábozódik.
A tölgyfa-övesbagoly (Astiodes sponsa) rajzása a nagy nyári hőség után 
indul meg. A nevét az élénkpiros hátulsó szárnyán található két fekete 
övről kapta. A petéje telel át, a hernyók kizárólag tölgyön táplálkoznak, 
az ághoz tapadva észrevehetetlenek, szürke szövedék között a földön 
bábozódnak be. Domb- és hegyvidéki faj.
A madárvilága is színes a sétaútnak. Leggyakrabban szajkót (Garrulus 
glandarius), fekete rigót (Turdus merula), széncinegét (Parus major), barát
cinegét (Parus palustris), kék cinegét (Parus caeruleus), őszapót (Aegithalos 
caudatus), erdei pintyet (Fringilla coelebs), meggyvágót (Coccothraustes coc- 
cothraustes), vörösbegyet (Erithacus rubecula), barátposzátát (Sylvia atrica- 
pilla), nagy fakopáncsot (Dendrocopos major) és csuszkákat (Sitta europaea) 
látunk és hallunk. Már megfigyeltünk az úton fekete harkályt (Dryocopus 
martius), kakukkot (Cuculus canorus), fészkelőhelyet kereső fenyves
cinegéket (Parus ater), téli vendég csízeket (Carduelis spinus), fenyőrigót 
(Turdus pilaris) is. A csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita), egerészölyv 
(Buteo buteo) hangját csak hallottuk.
A fekete harkály a legnagyobb hazai harkály, a madár fekete, csak a fején 
van piros folt. Nyaka feltűnően vékony. A csőre erős, még az élő bükk
fába is képes odút vájni. Tavasszal a párzási időszakban a dobolása, kb.
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40 csőrcsapás 2,5 mp alatt, messzire hallatszik. Az odú ácsolása négy 
hétig is eltart. Négy tojását felváltva költi ki a hím és a tojó. A fiókák 
csupaszon kelnek ki, de gyorsan tollasodnak. A táplálékuk a fában élő 
rovarlárvák, melyeket a szüleik hozzák nekik. 24-26 nap után repül
nek ki a fiókák, és augusztusban hagyják el a revír területét. Az öreg 
madarak maradnak a területen, akik továbbra is az odúban alszanak. Az 
erdő életében nagyon fontosak az elhagyott odúi, mert más madarak, a 
kék galamb, a csóka, a macskabagoly, esetleg a széncinege és a csuszka, 
valamint emlősök, a nyest, a mókus, a nagy pele és többféle denevér is 
beköltözhetnek oda. A rovarok közül a lódarázs telepedhet meg benne. 
A fekete harkály állománya hazánkban növekszik. Védett.
A hüllők közül lábatlangyíkot (Angulus fragilis) és fali gyíkot (Podarcis 
muralis) találhatunk. A békák közül eddig még csak erdei béka (Rana dal
matául) került a szemünk elé. Az emlősöket a mókus (Sciurus vulgáris) és 
a nagy pele (Glis glis) képviselte túráink során.
A nagy pele (Glis glis) ősszel sok gyümölcsöt, bükkmakkot, diót, mogyo
rót fogyaszt, hogy megfelelő zsírtartalékot szedjen fel. Testtömege 
néhány hét alatt a kétszeresére nő. Ez a zsírtartalék teszi lehetővé 
számára, hogy téli álmot aludjon. Fagymentes, hűvös helyen összegöm
bölyödve alszik el. Életfunkciói annyira lelassulnak, hogy éppen csak 
az életben maradást biztosítják. A testhőmérséklete nagyon lecsökken, 
mindössze néhány fok fagypont felett. Késő ősztől egészen májusig der
medt mozdulatlanságban pihen a puhán és melegen kibélelt fészkében. 
Időbe és sok energiába kerül, míg az állat a téli álomból magához tér. A 
nagy pelék nappal alszanak, estétől aktívak. Védett.
Az Irma úton az első szürkecsíkos törzsű gyertyán utáni szakaszon nagy 
tömegben nő a gombernyő (Sanicula europaea), az erdei turbolya, de né
hány tő medvehagyma (Allium ursinum) is előfordul. Nyirkos részeken 
virítanak a galambvirág 
(Isopyrum thalictroides) öt 
sziromlevelű fehér virá
gai. A bogiáros szellőrózsa 
(Anemone ranunculoides) a 
középhegységek erdeiben 
gyakori növény. Sárga vi
rágát a mélyen szeldelt le
velei felett hozza. A salá
taboglárka (Ranunculus fi- 
caria) nevét onnan kapta, 
hogy a fiatal leveleiből sa-

22



Ötvös Károlyné: Az Irma út

látát készíthetünk. Sárga szirmait leszedéskor azonnal lehullatja. Később 
a tavaszi lednek (Lathyrus vernus) és az ujjas keltike (Corydalis solida) vi
rít, majd a szagos müge (Galium odoratum) apró fehér virágai láthatók. 
Ezen a szakaszon jelenik meg először a védett pirítógyökér (Tamus com
munis) is. Gérbicset (Limodorum abortivum) is itt láttunk. A gérbics (Limo- 
dorum abortivum) hazánkban a legnagyobb termetű, 80-100 cm nagyságú 
szaprofiton orchideánk. A növény zöld színanyagot alig tartalmaz. Leve
lei pikkelyszerűek. Nagy lila virágai a virágtengelyhez simulnak. A virá
gok száma akár 25 is lehet. Amikor elnyílik, a szára megzöldül. A telepí
tett feketefenyvesekben is előforduló faj.

A partoldalban földi poszméhek építik a fészküket. Ezen a szakaszon akác 
(Robinia pseudo-acacia), fekete bodza (Sambucus nigra), hólyagfa (Staphylea 
pinnata), sőt még nadragulya (Atropa bella-donna) is nő egy csoportban. 
Néhány éve a kidőlt feketefenyők közül néhánynak a törzse az úton maradt. 
A kéreg alatt betűzőszú (Ips typographus) járatait találtuk meg óvodások
kal. A gyerekeknek nagyon tetszett a szép „minta", melyet a bogár és a 
petékből kikelő lárvák készítettek, amikor az anyajáratból különböző irá
nyokba rágták magukat. így alakul ki a jellegzetes szúrágat.
Az első pihenő a Lenkei-pihenő. Lenkei Lajos újságíró volt, aki írásaiban 
a Mecsek szépségét mutatta be az olvasóinak. Az ő emlékére készült a 
pihenő, melyet néhány éve újítottak fel. Sajnos már megint megrongálták.
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I

Májvirág

A pihenőnél közönséges mogyoró 
(Corylus avellana) van a sarkon. Ettől 
kezdve az út bal oldalán meredekfalú 
vízmosás található. Ezen a szakaszon 
célszerű libasorban haladni, ha gye
rekekkel vagyunk. A jobb oldali part
falban a szárazabb erdőkre jellemző 
aljnövényzet nő pl. fürtös gyöngyike 
(Muscari racemosum), gumós nadálytő 
(Symphytum tuberosum subs. nodosum),
tornyos ikravirág (Arabis turrita), pongyola harangvirág (Campanula sibi- 
rica), kisvirágú pimpó (Potentilla micrantha), olocsán csillaghúr (Stellaria 

holostea), bablevelű varjúháj (Sedum 
telephium subsp. maximum), közönséges 
méreggyilok (Vincetoxicum officinale), 
közönséges orbáncfű (Hypericum Perfo
ration), jerikói lonc (Lonicera caprifolium), 
erdei peremizs (Inula conyza), az orchi
deafélék közül pedig a fehér madársi
sak (Cephalanthera damasonium).

A közönséges méreggyilok (Vincetoxicum officinale), a vincetoxintartalma 
miatt erősen mérgező, a selyemkóró hazai rokona. A fehéressárga virá
gai csapdaként működnek, általában a szomszéd virágokról virágport 
szállító nagyobb legyeket ejti fogságba. A megporzás után szabadulnak 
ki, mert akkor elfonnyadnak a fogva tartó virágszőrök. Vadpaprikának 
is hívják, ugyanis a termése zöldpaprikára hasonlít. Ősszel a „paprika" 
felnyílásakor selyemfényű repítőszőrös magvakat fúj ki belőle a szél. 
Kétszer is megtaláltuk a repedéses csillaggom
bát (Astraeus hygrometricus), mely kis csopor
tokban nő. Nehéz észrevenni a barna csillag 
alakúra kinyíló termőtestű gombát. A göm
bölyű termőrész közepén található nyíláson 
keresztül az eső mossa ki a spórákat.
A szemben lévő útszegélyben kis télizöld 
meténg (Vincs minor) szőnyeg zöldell egész 
évben. A védett májvirág (Hepatica nobilis) leve
lét is megtaláljuk. Ahogy egyre magasabbra 
érünk, a vízmosásban néhány bükk (Fagus syl- 
vatica) is feltűnik. Ezeken nagyméretű bükkfa
taplót (Fomesfomentarius) is láttunk. Ez a gomba 
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a lombos fák sebparazitája, mely fehér korhadást okoz. Pata alakú, elfá- 
sodik, termőteste barázdált és sávos. Ebből készítettek kalapot, kesztyűt, 
gyógyszert és a tűzgyújtáshoz a „taplót".

A második pihenő a Hamedli-pihenő. A pi
henő Hamedli Gyula (1862-1904) fotográ
fus, fényképész emlékére fekete márvány
táblával készült. 1893-tól volt a Mecsek 
Egyesület tagja. A pihenőnél rendszeresen 
minden évben virágzik néhány tő nagy vi
rágú méhfű (Melittis carpatica), a sziklafal
ban kövi fodorka (Asplénium ruta-muraria) 
és aranyos fodorka (Aspelenium trichoma- 
nes) él. A továbbhaladáskor néhány kidőlt 
fenyőtuskó mellett visz el az út. Jól látszik, 
mennyire kapaszkodtak a gyökerek, mert 
kisebb-nagyobb köveket is kitéptek a talaj-Hamedli-pihenő

jal együtt. A napfényesebb területen a kidőlt fák helyét jerikói lonc (Loni- 
cera caprifolium) nőtte be. Alatta madárfészek kosbort is találtunk már, és 
itt nyílik még a magyar repcsény (Erysimum odoratum), a közönséges mé- 
reggyilok, sőt az egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora) is.
A madárfészek (Neottia nidus-avis) egy 
sárgás vagy barnás színű növény. Ami
kor a Szegedi Fűvészkönyv készült, 
Diószegi Sámuel és sógora, Fazekas 
Mihály (a Lúdas Matyi szerzője) úgy lát
ták, hogy a virág olyan, mintha egy bar
na fészekben ülne egy sárga kismadár, 
ezért kapta a madárfészek nevet. Nincs 
zöld festékanyaga, klorofillja, így kész 
tápanyagra van szüksége, vagyis korha- 
déklakó. Minden erdőtípusban előfor
dul, de sohasem tömeges. Védett faj.

Madarfeszek kosbor

Feljebb, a felújított sétaúton pihenőpadokat helyeztek ki. Az első ilyen 
pihenőpadnál egy mohos sziklakibúvás van, ezen nő a nehézszagú 
gólyaorr (Geranium robetianum), melyet gyógynövénynek használnak. 
Ezután kezdődik a legszebb erdőrész. Itt ugyanis hatalmas termetű töl
gyek, gyertyánok, hársak alkotják az erdőt, de madárcseresznye és bar
kócaberkenye is megtalálható ezen a szakaszon. A cserjeszintben itt főleg 
fagyai, veresgyűrű som, jerikói lonc figyelhető meg. A gyepszintben 
pedig néhány tő turbánliliom (Lilium martagon) is előfordul. Találtunk itt
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is madárfészek kosbort. Tavasszal virágzik itt az illatos hunyor (Hellebo- 
rus odorus), mely a Mecsek jellemző faja. Virágtakarója, melyet a nagyra 
nőtt csészelevelek alkotnak, zöld. Gyakran már november-decemberben 
megjelennek első virágai. Az áttelelő, tenyeresen összetett levelei egész 
évben láthatók. A növény mérgező!
A tölgyeken ebben az évben kétalakú csertaplókat (Xanthochrous nidus-
pici) vettünk észre.
Tavaly az őszi túrák alkalmával a 
gyapjaslepke-petecsomók keltették fel 
a gyerekek figyelmét. A gyapjaslepke 
(Lymantria dispar) hímje barna, a nős
ténye sárgásfehér és sokkal nagyobb. 
Júniustól szeptemberig repül, a pár
zás után petéit rozsdaszínű vastag, 
gyapjas szövedékkel borítja be. A pe
ték, amennyiben nem túlzottan hideg 
a tél, áttelelnek, és a hernyók már áp
rilisban kikelnek. A hernyók az 5 cm-t 
is elérik. A szőrös hernyók hátán az el
ső öt szelvényen kék, hátsó hat szelvé
nyén piros szemölcsök találhatók.
A felső szakaszon rendszeresen látunk lábatlan gyíkot, itt láttunk már
fekete harkályt, kakukkot. A gombák közül harkálytintagombát (Copri- 
nus picaceus) többször is találtunk. A vidámpark menti részen a konya 
habszegfű (Silene nutans) fehér bókoló virágai nyáron nyílnak. A virág 
csak este illatozik, így az éjjeli lepkék porozzák be. Tavasszal ezen a sza
kaszon foltos kontyvirág, hagymás fogas-ír, medvehagyma, pirítógyökér, 
jerikói lonc virágzik. A medvehagyma (Allium ursinum) toktermése érik 
be legkorábban és szórja el a magvait. Mindeközben a levelekből a táp
anyag elvándorol a hagymájába, a levelek pedig leszáradnak. Júliusban 
még látszanak a hagymás fogas-ír „hagymái", pirosodnak a kontyvirág 
termései, narancssárga a lonc bogyója, még zöldek a pirítógyökér termé
sei. Viszont most virágzik az erdei varázslófű, (Circaea lutetiana) halvány 
rózsaszín virágai elnyújtott fürtben nyílnak. A nedvesebb nitrogéngaz
dag talajt igényli, viszont a legárnyékosabb termőhelyen is megél.
A foltos kontyvirág (arum maculatum) április-májusban virágzik, virágai 
buzogány alakú torzsavirágzatban tömörülnek. Alul a termős, középen 
a porzós, felül a meddő virágok vannak. Az egész virágzatot tölcsérszerű 
zöldesfehér, 15 cm-es buroklevél öleli körül. A virágzat egy légykatlan- 
csapda. A dögszaga odavonzza a legyeket és más rovarokat. A rovarok,
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mivel a buroklevél alsó része sima, ola
jos, belecsúsznak a tölcsér aljára, közben 
a termős virágokat megporozzák. Az üst
szerű részben nektárszerű nedv található 
és 1-2 °C eltérést találunk a külső hőmér
séklethez képest, ami intenzív anyagcserét 
jelent. A csapdát tulajdonképpen a serte- 
szőrök jelentik, melyek a rovarokat csak 
a virágok megporzása után engedik ki, 
ugyanis ekkor ellankadnak, így a rovarok 
kijutnak újra a szabadba. A porzós virágok 
pedig csak ekkor nyílnak ki. Termésfűzére, 
melyről valószínűleg a nevét is kapta, 
skarlátvörös mérgező bogyókból áll.
A hagymás fogas-ír (Cardamine bulbifera) hal
ványítás keresztes virágai áprilisban nyílnak 
ki. A levelek hónaljában fejlődő, éretten fekete 
sarjgumócskákkal szaporodik: a hagymács
kák lehullanak, az avar alatt áttelelnek, kora 
tavasszal új egyedek hajtanak ki belőle.

A medvehagyma leveleit sajnos már összetévesztették a göngyvirág 
(Convallaria majális) levelével, melynek tragikus következménye lett. A 
medvehagymalevél szétdörzsölve erős fokhagymaszagot áraszt. A levél 
sok C-vitamint, illóolajat és egy glikozidot tartalmaz. A tavasz első friss 
és igen finom salátája a Mecsekben. Ha az erőset nem kedveljük, akkor 
közvetlenül étkezés előtt kell a megmosott leveleket széles csíkokra fel
vágni. Jómagam tejfölt keverek össze mustárral és kevés citromlével, és 
ezt öntöm a hagymára. Mi azonnal fogyasztjuk. Spenóttal keverve finom 
főzeléknek is. A virágai azonban mérgezők, ezért virágzáskor már ne 
fogyasszuk! Gyógynövény is.
A séta során sokszor látunk sebesen cikázó nagyméretű szitakötőket. 
Ilyen például a sebes acsa (Aeschnacyanea). Június közepétől október 
végéig repül. Nagy távolságokat bejár, repülő rovarokra vadászik. Az 
őszi párzás után a nőstény petéit vízinövények közelébe a vizekbe rakja 
le egyesével. A fejlődésük a vízben 1-2 évig eltart.
Az Irma úton ősszel a különböző színű levelek, a termések vonzzák a 
kirándulókat. Ilyenkor látni a legtöbb pókhálót. Gyakrabban találunk 
gombákat. Ha lehull a hó, a szánkózók veszik birtokukba az utat.
Minden természetkedvelő olvasónak figyelmébe ajánlom ezt a sok érde
kességet kínáló sétautat.
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Összegyűjtöttem az elmúlt évek néhány élményét, történését, amely 
kimaradt a sétaút leírásából:
- Az Irma úti vadgesztenye-facsoportban az egyik fa törzsén fagyrepedés 
található, sőt már egy üreg is kialakult benne. Ebben az üregben töltötte 
téli álmát egy rézsikló, és éppen ébredésekor álltunk ott a gyerekekkel, 
akik fel is fedezték a siklót.
- Egy márciusi kirándulás alkalmával az akkor érkező fekete gólyát (Cico- 
nia nigra) látták meg az út kezdetén lévő sziklánál a gyerekek. Abban az 
évben egyetlen fészkelő párt tartottak nyilván a Kelet-Mecsekben ebből 
a fokozottan védett madárból. A fekete gólyák a megfigyelések szerint 
80 évesnél idősebb fákra építik fészküket, távol az emberi településektől. 
A háborgatás és a nyuszt veszélyezteti a fiókák életét elsősorban, de az 
időjárás is erősen befolyásolja azt.
- A kékcinege az ágvégeken keresi és találja meg táplálékát, a hernyókat 
úgy, hogy táplálékkeresés közben háttal lefelé csüng az ágakon.
- A madárfészek (Neottia nidus-avis) többnyire csak nyáron, terméses álla
potban kerül a szemünk elé, mert ekkorra a többi növény már visszahúzó
dik a talajba. Az idén a Lenkei-pihenőnél több szép példányt találtunk.
A nagylevelű hárson (Tilia platyphyllos) a hárs-atkagubacs (Eriophyes 
tiliae), a kislevelű hárson (Tilia cordata) egy másik faj, az Eriophyes latean- 
nulatus okoznak gubacsot. Ezek szarv alakú kinövések a levélen, melyek 
zöldes vagy piros színűek. Gyakran tömegesek.
- Gyakran találunk pattanóbogarat, melynek „tudományát" mindenki
nek megmutathatjuk egy alkalmas helyen. Megfoghatjuk, de ügyeskedni 
kell, mivel a rovarok védekező mechanizmusára jellemzően holtnak 
tetetve magát leesik a földre. A bogarat óvatosan hanyatt fektetjük, 
ezután néhány másodpercig várakoznunk kell. Nagy ijedelmet okozva 
egyszer csak felpattan, és közben még pattanó hangot is ad. Valószínűleg 
a neve is innen ered. Lárváik a drótférgek.
- Élmény a gyerekeknek, amikor a rózsagubacsdarázs (Diplolepis rosae) 
borzas gubacsát fedezik fel valamelyik rózsabokron. A gubacs akár 6-7 
cm nagyságúra is megnőhet. A gubacsdarázs nőstények, mivel hímek 
nincsenek, szűznemzéssel szaporodnak. Petéiket valamelyik vadrózsafaj 
szárába rakják, a gubacs kamráiban mindig egyenként fejlődnek a fehér 
lárváik. Itt bábozódnak be, és a kifejlett egyedek a következő évben kel
nek ki. A lárvákon gyakran gyilkosfürkészek élősködnek.
- A gombernyő (Sanicula europaea) termései séta közben nadrágunkra tapad
hatnak. Ezt a gyerekek nagyon élvezik. Amennyiben ezeket a „gombóco
kat" leszedjük és nagyítóval megnézzük, horgokat látunk rajta. Ezekkel 
kapaszkodik meg a termés az állatok bundájában és terjed el az erdőben.
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Elpusztult gyapjaslepkeheruyók

Tavaly főleg a gyertyánok törzsén talál
tunk 3-5 gyapjaslepke-petecsomót. így 
azután idén tavasszal mindenki láthatott 
hernyót mindenféle méretben. A gyap
jaslepke hernyói szőrösek, hátukon kék 
és piros foltokkal. A repülőgépről történő 
vegyszerezés hatásosnak bizonyult, mivel 
a hernyók tömegesen elpusztultak, külön
ben tarra is rághatták volna az erdőt.

Egy pedagóguscsoporttal őszi időszakban teljesen elázott nagy pelét 
találtunk a földön. Behoztuk az Oktatási Központba, ahol Molnárné 
Lénárd Évi vette pártfogásába. Megszárította, és a száraz körülmények 
közt, melegben még ivott is, de két nap múlva sajnos elpusztult. Szomo
rúan vettük tudomásul, hogy nem tudtuk megmenteni ezt a bohókás 
bajszú védett emlőst.
Avarvizsgálat: az erdőben az egyik legérdekesebb könnyen megvalósít
ható tevékenység és vizsgálat az avar lakóinak felderítése. Mindössze 
egy doboz és egy nejlonzacskó kell hozzá. A dobozba gyűjtjük a vizs
gálati anyagot, a nejlonzacskót pedig higiénés okokból használjuk az 
anyaggyűjtéshez. Kiválasztunk egy vastagabb avarrétegű helyet, mi a 
gyerekekkel a nagy fáknál a bokrok alól gyűjtjük be az avart, a zacskót 
kesztyűként használva egészen a talaj felső rétegéig szedünk mintát. A 
Dömörkapunál elővesszük a nagyítót és az avarhatározónkat, fogunk 
egy letört gallyat, majd kiborítjuk a letisztított betonfelületre a begyűjtött 
anyagot, és megkezdjük a vizsgálódást.
Először a korhadó leveleket (tölgy, hars, som stb.) találjuk meg. Ezek barna 
színűek, néhánynak csak a levélere van meg. Vannak persze termések, apró 
vessződarabkák is, ezeken általában fehér hajszálvékony fonalak látszanak, 
ezek a gombafonalak. Ha megszagoljuk, még a gomba illatát is érezzük.
Némi turkálás és várakozás után megpillantjuk az első állatokat. Avar
vizsgálatkor talált állatok:
a közönséges fülbemászó (Forficula auricularia) teste megnyúlt és lapí
tott, barna színű, a fogók alakjában különbözik a hím a nősténytől. Ezzel 
a fogóval bontják ki a szárnyaikat. Szinte mindenütt előfordul, a sötét 
helyeket szereti. A petéit kis csomókban kövek alá rejti, sőt a nőstény 
még őrzi is azokat és a belőle kikelő lárvákat. Jól repül, de igen ritkán.
A barna százlábú (Lithobius forficatus) teste 15 szelvényből áll, mind
egyiken egy lábpár van. Éjjel jár élelem után. Sebesen fut, apró ízeltlá
búakra, ászkákra, pókokra, rovarokra vadászik. Méregmirigyei vannak, 
az embernek szúnyogcsípésszerű fájdalmat okoz a marása. A petéit a 
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földön görgeti, majd egyenként a talajba rejti őket. A kikelt fiatal százlá
búak hasonlítanak a felnőttekre, de kevesebb szelvényből állnak. Három 
év alatt, több vedlés után válik ivaréretté, várható életkora hat év.
A bársonyatka (Trombidium sp.) apró pókszabású állat. Az avarban gya
kori faj. Kicsi piros póknak látszik. Ragadozó életmódot folytat.
A földigiliszta (Lumbricus terrestris) egy gyűrűsféreg. Bizonyára min
denki találkozott vele, de sokan kellemetlen látványúnak tartják, pedig 
teljesen ártalmatlan, és az ember szempontjából hasznos állat. Az avar 
alatt a talajban tartózkodik. A járatai akár 2 m mélységig nyúlhatnak le. 
Éjszakánként húzza be a járataiba a leveleket, melyeket korhadt állapot
ban fogyaszt el. Fontos humuszképző, keveri és forgatja, szellőzteti és 
trágyázza a talajt. A varangyoknak, a rigóknak, a vakondoknak, a vad
disznónak, a borznak fontos táplálékforrás. Hímnős állatok, a petéket 
kokonba zárják, ahol azután a fiatal giliszták ki is fejlődnek.
A hangyák a hártyásszárnyúak közé tartoznak. Fullánkos államalkotó rova
rok. Mindenevők, mint rovarpusztítók, igen sok hasznot hajtanak. A levél- 
tetvek váladékát, édes növényi nedveket szívesen fogyasztják. Eltévedt, 
vagy éppen rossz helyen lévő példányok kerülnek a vizsgálati anyagba.
Az ugróvillások (Collembola) néhány faja kerül szem elé a vizsgálatok 
során. Ilyen például a vak és fehér Isotomiella minor. 1 mm nagyságú, 
talajban gyakori faj. A kétágú ugróvillája segítségével ugrani képes.
Az érdes pinceászka (Porcellio scaber) a szárazföldi rákok közé tartozik. 
Szürke, hát-hasi irányban lapított szelvényezett testű ízeltlábú. Pincebo
gárnak hívjuk. Jelentős szerepe van a talajképződésben.
Általában a nedves avarban többféle állatot találunk. A vizsgálat után a 
fák és bokrok alá visszahelyezzük a mintánkat. A zacskóba visszacso
magoljuk a dobozt, és elhozzuk a következő vizsgálatra. A gyerekek a 
kútnál kezet moshatnak.
Az Irma út története Békefi Irén cikke alapján: „Egy idegenből jött fiatal
ember, Hamedli Gyula fényképész nőül vette Schellenberg Irmát, aki egy 
pécsi ecetgyáros leánya volt. A szép fiatalasszony rövid, boldog házas
ság után gyermekével együtt meghalt. Hamedli Gyulának - aki bánatá
ban sokat járta a Mecsek vidékét - végtelenül tetszett a Mecsek Egyesület 
munkálkodása. Mindig hangoztatta, hogy halála esetére intézkedni fog, 
hogy a Mecsek Egyesület további útépítés céljára nagyobb összeget kap
jon hagyatékából. Fiatalember szájából furcsán hangzott az ilyen ígéret. 
Mikorra válhat esedékessé? És íme, mi történt? Hamedli Gyula beteg
ágyba került. Baja gyógyíthatatlan volt. Meghalt. Végrendeletét felbon
tották, és ott találták végső intézkedését, mely szerint hagyatékának felét 
a Mecsek Egyesület örökölte. Csináltassa meg az Egyesület az általa jel-
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zett utat, mely a Tettyéről a Dömörkapuhoz vezet, és nevezzék el ezt az 
utat boldogult feleségéről Irma útnak. Csak egyet kötött ki: arra kérte 
végrendeletében az Egyesületet, hogy feleségének, gyermekének sírját, 
valamint az ő sírját 10 éven keresztül gondozzák."
Az Irma utat 1905-ben három hónap alatt készítette el Szlopák Rezső 
vállalkozó.
A parkerdőt már 1905. augusztus 21-én hozott közgyűlési határoza
tával Pécs törvényhatósága jelölte ki, mivel a mecseki sétányokat kör
nyező erdőrészt kivette a „rendes üzemből". Ma Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának helyi védett területe.

Felhasznált irodalom:
D. Aichele - M. Golte-Bechte: Mi virít itt? Gondolat, Budapest, 1991.
Állat- és növényhatározó természetjáróknak. Magyar Könyvklub, Budapest, 2002.
Bartha Dénes: Magyarország fa- és cserjefajai. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1999.
Bálint Zsolt: Előzetes a „szöglenc" programhoz. Madártávlat XII. évf. 3. szám, 2005/3.
Bálint Zsolt - Ilonczai Zoltán - Varga Zoltán: Nappali lepkéink védelme, MME.
Békefi Irén: A természet- és hazaszeretetre nevelés lehetősége a régi Mecsek Egyesület létesít
ményeinek bemutatása alapján. STUDIA PHITOLOGICA JUBILLARIA DISSERTACIONES IN 
HONOREM JUBILANTIS ADOLF OLIVÉR HORVÁT Szerk.: Borhidi - Szabó JPTE Növénytani 
Tanszék, Pécs, 1997.195-199. oldal.
Bollinger - Érben - Grau - Heubl: Cserjék. Magyar Könyvklub, Budapest, 1998.
Lesley Bremness: Fűszer- és gyógynövények. Panem Kft. és Grafo Kft., Budapest, 1995.

31



Ötvös Károlyné: Az Irina út

Kari Peter Buttler: Orchideák. Magyar Könyvklub, Budapest, 2000.
Dávid Carter: A világ lepkéi. Panem Kft. és Grafo Kft., Budapest 1994.
Csóka György: Gubacsok. Agroinform Kiadóház, Budapest, 1997/6.
Farkas Sándor szerk.: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1999.
Gencsi László - Vancsura Rudolf: Dendrológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1992.
Grau - Jung - Münker: Bogyósok, vadon termő zöldségnövények, gyógynövények. Magyar 
Könyvklub, Budapest, 2000.
B. Horváth Csilla: A Mecsek Egyesület története 1891-2002. Mecsek Egyesület, Pécs, 2002.
Buno P. Kremer: Fák. Magyar Könyvklub, Budapest, 1995.
Kropog Erzsébet - Mándics Dezső-Molnár Katalin: Erdők, mezők virágai Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest, 2001.
Thomas Laessoe: Gombák. Panamex Kft. és Grafo Kft., Budapest, 1998.
Dr. Michael Lohmann: Bogarak, szitakötők, pókok és más ízeltlábúak. Panem Kft. és Grafo Kft., 
Budapest, 1997 Határozó kézikönyvek.
Dr. Móczár László szerk.: Állathatározó. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969.
Nomenclator avium hungariae Magyarország madarainak névjegyzéke. Budapest-Szeged, 1998. 
Zdeka Podhajská: Európa vadvirágai. Madách Könyv- és Lapkiadó, Pozsony/Bratislava, 1991.
Josef Reichholf: A települések ökológiája. Magyar Könyvklub, Budapest, 1999.
Josef Reichholf: Az erdő. Magyar Könyvklub, Budapest, 1999. Természetkalauz.
Dr. Helgard Reichholf-Riehm: Lepkék. Magyar Könyvklub, Budapest, 2000.
Frieder Sauer: Szárazföldi madarak. Magyar Könyvklub, Budapest, 2000.
Simon Tibor: A magyarországi edényes flóra határozója. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000. 
Dr. Vásárhelyi Tamás: Kabócák, bodobácsok. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1983. 
Búvár Zsebkönyvek.

32



A MECSEK REJTETT CSODÁI I.

Névtelen kis völgy 
a Közép-Mecsekben

Dr. Bátai István
dr. Bátainé Kerényi Mónika

S
ok éve történt. Egy csendes őszi napon Vágotpuszta felől, jelte

len kocsiúton mentünk a Görgetegre. A nap már aranyra, vörösre 
színezte a leveleket, avarszőnyeg borította a földet. Elhagyott 
présházromok, műveletlen, gazos szőlők között barangoltunk. A nem 
túl messzi távolból hívogattak a Nagy-Mély-völgyet és a Melegmányi- 

völgyet körülölelő csúcsok, gerincek. Gondoltuk, dél felé leereszkedünk 
a Kecske-háttól elválasztó völgybe, azon kijutunk a Kőlyukra vezető 
útra, és innét már járt nyomon folytatjuk a túrát Petnyák zúgói felé. A 
műveletlen földek szélét már visszahódította az erdő, szinte észrevétle
nül szép szálerdőben találtuk magunkat. Meredek vadcsapásokon halad
tunk a névtelen kis völgy felé. A bokrok egyre sűrűsödtek, az út szinte 
járhatatlanná vált. Feltűntek az első páfrányok, kidőlt, mohás törzseken 
másztunk át, némelyiket teljesen elborította a gomba. Érintetlen tájon 
haladtunk. Szinte hihetetlen, de néhány száz négyzetméternyi őserdőt 
találtunk. Meredek oldalon ereszkedtünk alá. Az alig csörgedező patak
mederben öles kidőlt fák nehezítették a járást. Az eredeti tervtől eltérően 
a forrás irányába fordultunk egy kicsit szétnézni. Pár méter után egy több 
méter magas, félkör alakú letörésnél találtuk magunkat. A látvány, amit a 
térkép nem is sejtetett, megdöbbentő és lenyűgöző volt. Az elhatározás, 
hogy ide hamarosan visszatérünk, egy évtized alatt sem vált valóra.
Régi diákat rendezgetve találtam rá a kis vízesést és kőfülkét is rejtő sza
kadás képére. Az emlékek és az egyre erősödő kíváncsiság nem hagyott 
nyugodni. Az első találkozástól eltérően most egy kényelmesebbnek 
mutatkozó megközelítést néztem ki. Pár nappal később már a piros sáv 
előtti parkolóban szedelőzködtünk a Kőlyuki betérő vendéglő mellett. 
Déli irányba indultunk. A jelzett utat szinte azonnal elhagytuk, Cifra 
malom felé a hídon áthaladva jobbra fordultunk. Jól járható kocsiúton 
pár méter után a vízmű elkerített területe mellett mentünk el, majd balra 
fordultunk. A villamos távvezeték mellett haladt a földút, amely váratla
nul betonozottá változott. Később, túránk egyes nehezen járható szaka
szain melegebb szívvel gondoltunk erre a „civilizációs maradványra".
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Jobb kéz felől elhagytunk egy magaslest, és az utat követve éles kanyarral 
jobbra fordultunk. Bal kéz felől korábbi, már elbontott épület betongerendáit 
hagytuk magunk mögött. Ötven méter után egy dagonyás bal kanyarral a 
kocsiút végre bejut az erdőbe, és egy elágazáshoz értünk. Itt balra fordulva 
enyhe emelkedőn gyertyánok, bükkök és tölgyek között haladtunk. A levelek 
alapján tavasszal illatos hunyor is virít a gyér aljnövényzetben. Az elágazástól 
60 méterre leválik egy szekérút jobbra, de mi továbbra is egyenesen halad
tunk a patakkal párhuzamosan. Lassan, nyugati irányba befordultunk a kere
sett völgybe. Az út keskeny, de jól látható ösvénnyé szelídül, bal oldalán kis 
patakkal. Ritkás szálerdőben 150 méter után elértünk egy kis zúgóhoz.

Pár méterrel később egy csa
pás letér az első jobb olda
li mellékvölgybe. Ahogy a 
völgy szűkül, a patak szik
lák közé szorul. Rövid gya
loglás után ismét elhagy
tunk egy északra nyíló, szé
lesebb vízmosást. Újabb kis 
zúgóra rácsodálkozva jutot
tunk el túránk egyik legne
hezebb pontjához, ami kü
lönösen eső után okozhat 
fejtörést. A meredek, csú
szós falak közt kanyargó 

patakon kell átjutnunk. Ehhez egy közelben levő, két kézzel még épp meg
emelhető, kidőlt kis fát helyeztünk pallónak a csermely fölé. Innét közvet
lenül a víz mellett haladunk, kidőlt fákon átmászva jutunk előre. 
Ha nem süllyedünk el 
az iszapban, hamarosan 
feltűnik a félkör alakú 
letörés. Közepén mélyen 
bevágva jut át a patak, 
az oldalfalakon és körü
löttünk erdei pajzsikák, 
kisebb gím páfrányok és 
fodorka üde foltjai vár
nak. A kőfülke méreteit 
mutatja, hogy benne több 
ember állva is kényelme
sen elfér. Halk vízcsobo-
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gás, kidőlt fák, meredek falak 
és dús növényzet festői képe 
jutalmazza fáradozásunkat. 
Ezen a ponton túl az itt még 
érintetlen természet károsítása 
nélkül nem haladhatunk. Nincs 
is több látványos zúgó, vízesés 
vagy letörés, „csak” vadcsapá
sok kanyarognak páfrányok, 
kidőlt fatörzsek és méteres 
átmérőjű sziklák között.
Ha ugyanezen az úton vissza

megyünk kiindulási pontunkhoz, másfél óránál nem hosszabb sétát tet
tünk. Aki hosszabb túrára vágyik, visszafelé, a völgy kiszélesedő részénél 
jobbra kanyarodva rövid idő alatt a Kecske-hátról leereszkedő turistaút- 
nál találja magát. Innét már jelzett, kitaposott ösvényeken barangolha
tunk tovább a Közép-Mecsekben.

Fotók: ifi. Bátai István
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AZ A HÍRES PÉCSI VILLAMOS...

Trebbin Ágost

Bevezetés

P
écs városa az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején hatalmas, 

vidéki viszonylatban szinte páratlan fejlődéssel dicsekedhetett. 
Óriási lépésekkel fejlődött a bányászat, a gazdasági, pénzügyi 
élet, a kultúra, a kereskedelem és a vendéglátás. A belváros egyre inkább 
kezdte kinőni a felületesen rászabott, rongyos, középkori ruhadarabjait. 

A város peremkerületeiben új ipari, katonai és iskolai központok fejlőd
tek ki. A tehetősebb polgárok egyre szívesebben költöztek távolabbra a 
túlzsúfolt, zajos belvárostól. A város vezetőségének sürgős megoldást 
kellett találnia, hogy a távolság ne váljék a fejlődés gátjává, folyamatos 
összeköttetés jöjjön létre az új központok, lakónegyedek és a belvárosi 
üzleti negyed között.
A villamos a pécsiek közkedvelt járműve, igazi demokratikus létesít
mény volt. Közel hozta egymáshoz a város különböző társadalmi rangú 
és állású polgárait. A villamoson a hétköznap minden szakában együtt 
utaztak a munkába siető banktisztviselők, gyári munkások, katonatisz
tek, háziasszonyok. Békés egyetértésben, sorban ültek a villamos kemény 
léces fapadjain a nagyságos asszonyok és a piaci kofák. A villamos csi
korgását elnyomta az utazó közönség állandó, zajos csivitelése. Itt nem 
unatkozott és nem bánkódott senki, ide nem jutottak el a világháborúk 
véres eseményeinek hírei. A villamoson működött a leggyorsabb helyi 
információs csatorna, itt tudták meg a pécsi polgárok a város aktuális 
eseményeit, és itt jutottak hozzá a „legzamatosabb" helyi pletykákhoz a 
pécsi asszonyok.
Vasárnap és ünnepnapokon, a villamoson történő utazgatásnak már-már ritu
ális szokásai voltak. Pécs számos templomából a misék, istentiszteletek befeje
zése után a Széchenyi térre özönlött a tömeg. Üdvözölték egymást az ismerő
sök, betértek egy-egy krigli sörre a Nickbe. Belehallgattak kicsit a Széchenyi tér 
pattogó katonazenéjébe, majd derűs, békés hangulatban villamosra szálltak, 
hogy azután otthonukban, családi körben fogyasszák el az ünnepi ebédet.
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Hétköznapokon a pécsi polgárok és a villamosok folytatták jól megszo
kott, begyakorolt munkarendjüket.
Mielőtt a pécsi villamossal behatóbban megismerkednénk, tegyünk egy 
képzeletbeli utazást. Foglaljunk helyet ezen a nevezetes járművön. Jár
juk be a régi Pécs falusias jellegű külvárosait, csilingelve kanyarogjunk a 
belváros középkort idéző apró utcácskáin.
A villamos összeköttetést létesített a város frekventált pontjai között.

Az 5-ös villamos a dohánygyárnál

Az 1-2-es, vagyis a nyugat-kelet irányú vonal
Képzeletbeli utazásunkat a Hadapródiskolánál (ma erősen átalakítva az 
Orvostudományi Egyetem elméleti tömbje), a pécsi villamos egykori nyu
gati végállomásánál kezdjük meg.
Az 1800-as évek második felében a 
Szigeti külváros - akkori fogalmak 
szerint - távol a belvárostól, amo
lyan falusias településnek számí
tott. A városrészt szőlőművelő sze
gény emberek lakták. Jelentősebb 
forgalom csak vásár- és ünnepna
pokon jelentkezett, amikor a belvá
rosból a polgárok társas kocsikon, 
az abban az időben igen népszerű 
Szigeti külvárosi és Rácvárosi kert
helyiséges vendéglőkbe igyekezetek egy kis vidám mulatozásra.
A városrész fellendülése csak a századfordulón (1800-1900-as évek) 
következett be.
A Szigeti külváros nagy területén be nem épített területek és rétek vol
tak. Ez a körülmény nagyon kedvezett a különböző katonai objektu
mok kialakításának. Nagy laktanyák épültek itt (Lakits huszárlaktanya, 
Ferenc József laktanya, Krajczár laktanya stb.). A laktanyákhoz fontos 
katonai gyakorlóterek tartoztak (Makár lőtér, a későbbi repülőtér helyén 
működő gyakorlótér).
Az 1897-98-as években felépült - a kelet-nyugati villamosvonal végállo
mását majdan meghatározó - Alpár Ignác nagyszerű alkotása, a Magyar 
Királyi Hadapród Iskola.
A Hadapródiskolától nem messze, ott, ahol a Mecsek lankái kezdődnek, 
létesült 1912-ben Pécs városának másik kiemelkedő kulturális intézmé
nye, a jezsuita középiskola, a későbbiek során magának oly nagy hírne
vet, elismertséget kivívó Pius Gimnázium.
De voltak itt más fontos városi intézmények is, mint például a Magyar 
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Királyi Gyermek Menház (későbbi gyermekkórház) és a Magyar Királyi 
Bábaképző Intézet (később szülészeti klinika).
A Szigeti külváros büszkélkedhetett egy olyan fontos ipari létesítmény
nyel, mint a Hirschfeld-féle Sörgyár.
Az 1913-ban megindult villamos ezeket a fontos ipari, kulturális és kato
nai létesítményeket, intézményeket hozta elérhető közelségbe a belvá
roshoz és a pályaudvarokhoz. A villamos egyúttal összekapcsolta az ez 
idáig távolinak számító nyugati és keleti városrészeket.
A villamos - végighaladva a Szigeti úton - megszakította útját a kicsiny 
Huszár utcánál, a forgalmas Megyeri úti kitérőnél (amely sarkán ott 
„pompázott" a hírhedt külvárosi „kávéház" az Aranyfácán). A villamos 
a Szigeti országúton még megállt a Bálicsi és a Petőfi utcáknál, valamint 
az Uránia kitérőnél.
A villamos átzöttyenve a Kórház téri vízfolyáson (bizony nagyobb esőzé
sek alkalmából még a villamosba is becsapott a víz) beérkezett a Feren
ciek utcai kitérőbe. A szűk utcácskában, amikor a kitérőbe beérkezett 
a két villamos, a gyalogjárók még a járdán is csak íiggyel-bajjal tudtak 
továbbhaladni. A villamos a Ferenciek utcájából kibújva elcsilingelt a 
híres Jókai téri Elefántos Ház és az Apáca utcai Szerecsenpatika előtt, 
hogy azután hangos csikorgást hallatva beforduljon a Széchenyi térre.
A Széchenyi teret elhagyva következett a város kulturális központja, a Szín
ház tér. Ez volt a pécsi belváros legforgalmasabb kitérője. Itt volt a nagy 
bálok színhelye, a Nemzeti Kaszinó és a Vigadó, majd később (1915-ben) 
a Pannónia. A színházba és a bálokra érkező közönséget 1913-ig hintók 
hozták a Színház térre, de ezután már villamossal is lehetett ide érkezni.
A Színház teret elhagyva a villamos áthaladt a pécsiek közkedvelt bevá
sárlónegyedén, a Király utcán. A Király utca nevezetes helye volt a bel
városnak, talán nem is volt olyan ház, amelyikben legalább egy üzlet 
vagy cukrászda ne működött volna.
A Sörház utcai megállót elhagyva a villamos megérkezett a belváros és a 
Budai külváros határához, a Kossuth Lajos utcai kitérőhöz. A kitérő után 
a Hétfejedelem Szálló előtt ráfordult a Vásár (azaz Búza) térre. A Vásár
tér nemcsak a piac- és vásárnapok alkalmából volt igen látogatott hely, 
mivel itt foglalták el standjukat a Budai városrész bérkocsisai is.
A Vásártér alsó sarkán (a későbbi Gépipari Szakközépiskola helyén) a 
villamosvonal két ágra szakadt.
A villamos egyik ága az akkori Nagy Lajos király utcán át begördült 
egyik végállomására, a Külvárosi pályaudvar elé. A Külvárosi pálya
udvar környéke nem volt olyan elhagyatott, mint manapság. Piac- és 
vásárnapokon tömegesen érkeztek ide az áruval megrakott környékbeli 
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és távolabbi árusok, kereskedők. Itt, a Külvárosi pályaudvar szomszédsá
gában épült fel Pécs egyik legjelentősebb ipari nagyüzeme, a Magyar kir. 
Dohánygyár. A Külvárosi pályaudvarnak fontos katonastratégiai szerep 
jutott a közeli laktanyák csapatainak vasúti szállításainál is. Egyébként 
a Külvárosi pályaudvari villamos nagy közkedveltségnek örvendett a 
városba mulatni induló kimenős katonák körében. (Littke, Frigyes, Fehér- 
váry, Battyhány laktanyák bakái.) A Külvárosi pályaudvar közelében volt 
a remíz (Nefelejts utca 2.), azaz a villamosok garázsa, javítóműhelye.
A villamos másik ága a nevezetes Fehér Farkas beszálló vendégfogadó
nál fordult rá a Pálya utcára, vagyis az utóbb Zsolnay Vilmosról elneve
zett országútra.
A Harangöntő utcával szemben volt a régi temető utcai megálló.
A villamos vasút útja az árnyas, hangulatos Balokányligetnél ért 
végett. A Balokányliget népszerűsége tovább növekedett, amikor 1933- 
ban megnyitották a város közkedvelt strandját, a Pécs szab. kir. város 
Nyári fürdőjét. A fürdő közvetlen szomszédságában Skergula Ferenc 
jó hírnévnek örvendő strandvendéglője várta a fürdőzés után megéhe
zett, megszomjazott pécsi polgárokat. A Balokányfürdővel átellenben, 
közel a villamos-végállomáshoz, üzemelt Pécs város híres porcelán
gyára, a Zsolnay. A gyár vasúti iparvágánya nem kapcsolódott a városi 
villamos vasúthoz.

A főpályaudvari vonal
A pécsi villamos vasút észak-déli vonala a főpályaudvar elől indult. 
Ebben az időben az állomás környéke meglehetősen hézagosán volt 
beépítve, és rendezetlen képet mutatott. A villamos beindulása nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy a pályaudvar előtti tér kulturált képet nyerjen. 
Az állomás impozáns épülettömbjéhez most már jól illeszkedett a Ráth 
Mátyás fatelep szomszédságában 1908-ban megépült Vasúti Szálloda. A 
beépülő Indóház utca kezdte elnyerni mai arculatát. Az Indóház utca 
több híres étteremnek és kávéháznak adott helyet. Közel a pályaudvar
hoz várta vendégeit a vonatra és a villamosra várók közkedvelt sörözője, 
a Ketterer. Az egykori állomási rakodótér helyén megjelentek az Ipar 
utca első épületei. A tervek szerint a villamos közvetlenül a pályaudvar 
elől indult volna, de a tér rendezése miatt végül is ez átkerült az utóbb 
felépült MÁV Üzletigazgatóság szomszédságába.
A villamos fölényes biztonsággal szorította ki a konflisokat és fiákereket 
az elegáns, Ferenc József császárról elnevezett észak-déli irányú sugár
útról (Indóház utca).
A villamos beindulása után a gazdag pécsi polgárok között nagy divat 
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lett a híres pécsi építész, Schlauch Imre által megálmodott új Indóház 
utcai villasorba költözni.
Egy időben felmerült olyan városfejlesztési elképzelés, mely szerint az 
észak-déli sugárút a székesegyháznál ért volna véget. Pécs árnyas, a mai 
napig is korszerű útján villamosok suhantak volna végig. Ez azonban 
sajnos csak szép terv maradt.
A Ferenc József úton, a Schlauch villatelepnek két megállója volt: a Szent 
Imre (ma Heim Pál) és Ráth (ma József Attila) utcánál.
Az Indóház utca a Zsolnay-szobornál (1907) érte el a Rákóczi utat. A vil
lamos egy széles ívű kanyarral rátért a Rákóczi útra. A kanyaron átha
ladva a villamos már bekerült a dél felé terjeszkedő belváros forgalmi 
övezetébe. A Deák utca végén 1910-ben megépült Postapalota, a vele 
szembe üzemelő Ferenc József gőzfürdő, valamint a Rákóczi úti üzletsor 
kialakulása jelezte az urbanizáció megállíthatatlan fejlődését.
1913-ban a Rákóczi út déli része még csak nagy hézagokkal volt beépítve. 
Két gazdag pécsi polgár, Pintér fakereskedő és Engel borkereskedő (a 
borok tárolására használt pincerendszer a mai napig megvan) telephe
lyei foglalták el ezt a térséget.
Évszázadokra visszatekintve mindig a Széchenyi, azaz a Fő tér volt 
Pécs városának a centruma. Azonban az 1800-1900-as századfordulóra, 
a Fő tértől délre, egy új pécsi városközpont képe kezdett kirajzolódni. 
A fontos kereszteződésben találkozott a pesti országút (Rákóczi út) a 
Főtér felől betorkolló Irgalmasok utcájával, és a dél felé innen kiinduló, 
nagy forgalmú Siklósi országúttal. Nagyjából körvonalazva ez a rész 
egybeesett a Majláth téri piac és az egykori siklósi kapu környékével. 
Olyan nevezetes és sok embert idevonzó szállodák, éttermek és kávé
házak álltak itt, mint a Vadember Szálloda (1886), Hungária Kávéház 
(1885), Vadászkürt Szálloda (1903), Pannónia Kávéház (1868). A Pan
nónia Kávéház egyébként az idők folyamán többször változtatta nevét, 
hívták „Európá"-nak, illetve „Eldorádó"-nak is. A forgalmas keresz
teződés nevezetes beszálló vendégfogadó helye volt 1919-ig a patinás 
Mátyás Király Szálloda.
A főpályaudvari villamosjárat, észak felé újabb éles kanyart megtéve 
érintette ezt az igen jelentős, élénk, forgalmas csomópontot. A keresz
teződést elhagyva a villamos rövid Irgalmas utcai kapaszkodás után 
befutott a Széchenyi téri végállomásra. A Széchenyi téren a villamos 
váltórendszer beiktatásával ráfordulhatott a nyugat-keleti villamos
vonal Király utcai szakaszára. 1916. évtől személyforgalmi célokra 
nem használták a közvetlen összeköttetést, a továbbutazóknak a Szé
chenyi téren át kellett szállni a másik villamosjáratra.
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A PÉCSI VILLAMOS BEINDULÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI

A századforduló tájékán egyre több magyar nagyvárosban jelentek meg a 
vasút meghosszabbított karjai, a villamos vasutak, mintegy hidat képezve a 
vasútállomás és a városcentrum között. A villamosok, viszonylagos olcsó
ságukkal, gyorsaságukkal hamar népszerűvé váltak a polgárok előtt.

PÉCS BEKAPCSOLÓDIK AZ ORSZÁG VASÚTI VÉRKERINGÉSÉBE

A reformkor és az azt követő időszak technikai, fejlettségi színvonala a 
magyar vasúthálózat kifejlődésére is kedvező hatást gyakorolt. így az 
1800-as évek második felében sorra épültek meg a pécsi vasútvonalak is. 
1857-ben adták át a mohács-üszögi (Pécs) szénszállító vasútvonalat, 
amelyen 1859-ben megindult a személy forgalom is.
1868. június 6-án a pécs-barcsi vasutat nagy ünnepségek közepette átad
hatták a forgalomnak. A városban Te Deum-ot mondottak a templo
mokban és az indóházban maga a püspök szentelte meg az első gőzöst, 
melyen az akkori kereskedelmi miniszter foglalt helyet. Ezzel Pécs beke
rült az országos vasúthálózatba.
A pécsi vasúti főpályaudvar helyének kiválasztása erősen megosztotta a 
város vezetőinek véleményét. Egyes körök a főpályaudvart közvetlenül a 
Majláth tér déli szomszédságában, a történelmi belváros közelében épí
tették volna fel, de a felsőbb vezetőség másképpen határozott. Úgy látták 
indokolva, hogy városrendezési elképzeléseknek jobban megfelel, ha a 
pályaudvar jóval délebbre kerül. Végül is 1868-ban, a Pécs-Barcs vasútvo
nal megnyitásával egyidejűleg megépült Pécs város első főindóháza.
Nagy lendületet adott Pécs város vasútforgalmának, hogy 1882-ben elké
szült a budapest-pécsi vasútvonal.
1899-ben Pfaff Ferenc építészmérnök (1851-1913) tervei alapján készült 
el a pécsi főpályaudvar impozáns épülete.
Két kisebb jelentőségű vicinális vasútvonalat 1911-ben (Pécs-Bátaszék) 
és 1913-ban (Pécs-Harkány) adtak át a forgalomnak.

Hintók, társas kocsik, bérkocsik

Az előkelő személyiségek most már vasúton érkeztek Pécsre. A főpályaud
varról hintók és fiákerek röpítették őket a Fő téren álló nagy hírű Nádor 
Szállodához. A vasút közel hozta a környéket a városhoz. A mulatós vidéki 
kompániák már nem hintókkal vagy szekérrel érkeztek Pécsre egy-egy görbe 
estét átlumpolni. Eljárt az idő a külvárosi beszálló vendégfogadók felett is, 
amelyek sorban elnéptelenedtek, poros nagy udvaraikat felverte a gaz.
Persze nemcsak a szórakozni vágyó emberek érkeztek vasúton Pécsre. 
A jelentősebb városi eseményekre, vásárokra, piacokra zsúfolt vonatok 
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hozták a rengeteg embert. Akinek nem futotta társas kocsira vagy bérko
csira, súlyos csomagokkal, kosarakkal terhelve, gyalog tette meg a vasút
állomás és piacok közötti közel három kilométeres utat.
A város fejlődése, a gazdasági élet fellendülése, a lakosság számának 
növekedése egyre erőteljesebben igényelte a helyi tömegközlekedés 
kialakítását. Ennek első állomásai a társas kocsik és bérkocsik voltak.
A társas kocsik az 1800-as évek második felében jelentek meg Pécs város 
utcáin. Elsősorban akkor nőtt meg jelentőségük, amikor Pécs vasúti for
galma egyre jobban bekapcsolódott az országos vasúthálózatba. 
1859-ben a pécs-mohácsi vasútvonalon is megindult a személyszállítás. 
A pécsi végállomás a belvárostól távoli Üszög volt. 1862-ben az alábbi 
újsághirdetés jelent meg.
„Pécs és Üszög közt társas kocsik általi személyszállítás, valamint málhák ki- és behordása 
külön-külön 1862-dik évi márczius hó 1-től kezdve, egész 1863-dik évi márczius hó 1-ig vállal
kozóknak átadatik.
Vállalkozók pecsét alatti ajánlataikat az általunk kötendő feltételekkel 1862. évi február hó 1-ig az 
alulírt üzletvezetőségnél benyújthatják. Később beérkező ajánlatok tekintetbe nem vétetnek.
Pécs 1862. január hó 16-án."

A Pécsi Lapok hetilap 1868. május 4-én tudósítást közölt a pécs-barcsi 
vasútvonal megnyitásáról:
„Városunk és vidékünk egy régi óhaja, hogy déllel és nyugattal való vasúti összeköttetés által a 
világforgalomba léphessen május 4-én, részben testté vált, s biztos a remény, hogy pár hónap múlva 
egészen megvalósul."

Az új vasútvonal utas- és áruszállító forgalmának már nem felelt meg a 
távoli Üszögi vasútállomás. Az új vasútvonalhoz új főpályaudvari fogadó 
épület is épült, amely már jóval közelebb épül a városhoz, mint az üszögi 
vasútállomás. A főpályaudvart a Széchenyi térrel és a belvárossal a fasor
ral ékített, széles Indóház utca kötötte össze, amelyen zavartalanul közle
kedtek a különböző pécsi társaskocsi-vállalkozások széles omnibuszai.
A társas kocsik egy külön kategóriáját képeztek a pécsi szállodák egy
mással konkuráló, az érkező vendégeket csábítgató omnibusz járatai. 
Szállodai omnibuszok oldalán német volt a felírás: Gathof zum Reichs 
Palatin, Goldenschiff, Kőnig Mathias, König fon Ungam, Sieben khur- 
fürst, Wildermann.

Egy híres (talán utolsó) pécsi eiákerkocsis emlékére

Erre a nevezetes pécsi személyiségre az egykori villamoskalauz, Kőhalmi 
Ignác emlékezett vissza:
„Mert Madár bácsi ki nem állhatta a villamost. Kőhalmi pedig már abban az időben kalauzoskodott. 
Hányszor látta, hogy az öreg ott standot a városházával szemben, és idegesen pattintgat ostorával 
a villamos felé."
„Mikor egymás mellé került a két batár - a villamostársaság sárgája, meg a Madár bácsi pejkancája 
- volt versengés. Ilyenkor hátraszólt az öreg az utasának:
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- Látja, tekintetes úr, ennyivel vagyok én jobb. Akárhová befordulhatok, de az a sárga csak a vason 
szaladhat, hogy enné meg a fene...
Aztán lassan megbékélt a villamossal Madár bácsi..."
„Hányszor látta, hogy Madár bácsi fenyegeti a sárgát...
- Addig tette, hogy egyszer még alá is került.
Na, az érdekes lehet. Fiákeres a villamos alatt. Bizonyára összezúzta magát az öreg.
- Kutya baja nem lett. Úgy történt, hogy az öreg át akart vágtatni a villamos előtt, de az elkapta. 
Gyorsabb volt nála, és Madár bácsi a villamos alá került. Összeszaladt a sok nép. Mi lelte? Talán 
már meg is halt.
Mikor a bámészkodó tömeg sajnálkozására feleszmélt az öreg, kibújt a kocsi alól, és talpra szökkent.
- Sajnáljátok az öreganyátokat, ne engem - mondta, és szikrázott a szeme. - Gyí, no...
És elhajtott a lakodalomba, ahová a fiakert rendelték. Nem történt baja, mert a lépcső alá került. 
Pedig már egy jóhiszemű polgár a tűzoltóságot is értesítette. Jöjjenek sietve, ember fekszik a villamos 
alatt. Emeljék meg a kocsit, hogy kivehessék. De a sisakos emberek hiába rohantak, Madár bácsi már 
a lakodalomban találgatta, kendezni vagy magázni kell-e a vőfélyt ezen az estén?"

Fabriczy Elek 1904-es helyzetképe Pécs városáról

Pécs városa kültelkeivel és 47 000 főnyi lakosságával mintegy 10-11 
kilométer hosszúságban nyúlik el a Mecsek hegység lejtőjén és alján. A 
századfordulón a várost keleten a Zsolnay-gyár, nyugaton a Tüzér utca, 
északon a Mecsek hegység lejtői, délen a vasútvonal határolta.
Pécs városának igen jelentős agglomerációja volt.
Fabriczy Elek a mohács-pécsi vasútvonal forgalmi felügyelő főnöke 
1904-ben megjelent tanulmányában így jellemzi a századfordulós Pécs 
közlekedési viszonyait:
„Aztán ott van a városi határ egyik végén, a mintegy 4500 lakást számláló, pécsbányatelepi 
városrészhez közel - a szomszédos völgyben - a 3600 lakást számláló Mecsekszabolcs község, 
Szabolcs bányateleppel. A városi határ másik végén, a népes Hadapródiskolán túl van Rácvá-
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ros (Németürög) község 500 lakással, ehhez közel Patacs 800 lakással, Magyarürög 400 lakás
sal, Kővágószöllös 900, azután Pellérd 1400 lakossal, végre Töttös 600, Zók 400, Pázdány 100, 
Arányos 500, Gadány 200 lakással. A város középpontjától délre mintegy 3 kilométernyire esik 
azután az új köztemető, sátortábor, a honvédkórház, ezentúl nem messzire Árpád község 600, 
Málom 500 és Keszű 600 lakással. Ugyanezen útvonalon van végre a városhoz közelebb a közvá
góhíd, a Höflerféle bőrgyár stb.
A fent említett szomszédos községek 11.500főnyi népessége, piaci élelmi cikkekben régtől fogva majd
nem egyedül ellátója Pécs lakosságának. A maga szükségleteit pedig szintén itt, Pécsett szerzi be.
Mind e népesség, valamint a pécsbányatelepi lakosság is, jelenben arra van utalva, hogy vagy drága 
fuvarral, vagy gyalog járjon. Költségesen, vagy időveszteséggel és fáradtsággal szállítsa elárusítani 
valóját és saját vásárlásait.
- Pellérdnek van ugyan vasútállomása. De ezt csak 3 kilométernyire éri. -
Mind e nép, ha rossz az időjárás, otthon marad és ezt a pécsi piac és vásári forgalom, de maga a vidéki 
is egyaránt sínyli.
A sokak által régóta érzett, sokak által régóta hangoztatott szükségen törekszem, tehát segíteni: 
amidőn kezdeményező formában megpendítem az eszmét, hogy Pécs városa számára, kapcsolatban 
közeli vidékkel, helyiérdekű közúti vasút létesíttessék, egyúttal megfelelő előtanulmány után ismer
tetem ama feltételeket, amelytől függ a megvalósítás lehetősége."

A századfordulón már élesen vetődött fel a város közlekedésének fejlesz
tése. Ugyanakkor megszólaltak bizonyos konzervatív vélemények is. 

Érvek, ellenérvek a pécsi villamos mellett

1895 decemberében arról tudósítottak az egykori pécsi újságok, hogy 
a város lakói korántsem lelkesedtek egyöntetűen a villamos vasútért. 
Élénk vita folyt a városban, még a törvényhatósági üléseken, a város
házán is, hogy egyáltalán létesíthető-e Pécs keskeny utcáin vasút vagy 
sem. Amikor a döntést meghozták, Záray Károly bizottsági tag úgy nyi
latkozott, ha megindul a Király utcán a villamosközlekedés, valóságos 
vérfürdő lesz a város központjában a sok baleset miatt. A helyi sajtó is 
élénken kommentálta a vita során felmerült aggályokat.
Az 1899-es vélemények mit sem változtak:
„Amikor a Pécsett létesítendő villamos vasút koncessziójáról volt szó igen sűrűn hangzott föl a 
közönség soraiból a tiltakozás szava: „Minek Pécsnek a villamos vasút?" „Keskenyek az utcák, nem 
való ide villamos vasút!" „Mit akarnak azzal a villamos vasúttal, elgázolni az embereket?" 

Szóval kézzel-lábbal dolgoztak ellene. Végre is a haladás emberei több
ségre jutottak a városi közgyűlésen, és megszavazták a koncessziót (megj. 
koncesszió = a köztulajdonban levő terület vagy üzem - jelen esetben a 
pécsi közúti villamos vasút - meghatározott időre szóló engedélyezése, 
bérbe adása). Az iratok felmentek a kormányhoz. A belügyminiszter 
áttette az elaborátumot (megj. javaslat, tervezet) a kereskedelemügyi 
miniszterhez, hogy a munkálat műszaki részét bírálja fölül. A törvényi 
határidőn belül megföllebbezték a közgyűlés határozatát. Ez is fölke
rült a belügyminiszterhez. Később (1898-ban) egy bizottság járt fönn a 
kormánynál, mely szóbeli tárgyalás után a föllebbezés élét vette, s úgy
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egyengette el a villamos vasút útját, hogy a kormány a közgyűlés hatá
rozatát jóváhagyhassa. A bizottság hazaérkezett, s mindenki megnyug
vással fogadta a megállapodás eredményét. Tehát lesz villamos vasút. 
Híre járt, hogy a tavasz (1899) beálltával hozzáfognak a vasút építéséhez. 
A közönség nagy érdeklődéssel leste, várta, hogy már mikor kezdődik 
a munka. Elmúlott a tavasz, itt a nyár, s még egy kapavágást se tettek; 
de nem is tehettek, mert a jóváhagyás a mai napig sem érkezett vissza. A 
pécsi villamos vasút koncessziója elakadt a minisztériumban. Jóvá sincs 
hagyva, el sincs utasítva.
Most már innen-onnan egy egész éve pihen a koncesszió s a pécsi publi
kum kezd türelmetlenkedni. „Mi van a villamos vasúttal?" „Mikor kez
dik már építeni?" „Jó lenne, ha már mehetnénk rajta!"
Sokan a házbér-krajcár s a városi drágaság elől Üröghre akartak mene
külni s a „villamoson" szeretnének Pécsre járni. Akik ellene voltak, most 
egyszerre mellette vannak és sürgetik.
Csakhogy hasztalan minden sürgetés, mert úgy látszik, hogy most már a 
vállalkozók tiltakoznak a koncesszió ellen, most már neki nem kell vasút. 
És ez nagy baj. Elesik Pécs közönsége egy olyan forgalmi eszköztől, mely 
a városnak egy krajcárjába se került volna s a város közönségének kényel
mére, forgalmi érdekeire nagy előnnyel járt volna, s a mely a mellett nagy
városi jelleget kölcsönöz. Mindenesetre furcsa, hogy az ügy olyan sokáig 
húzódik. Ha a vállalkozóknak érdekében állna a koncesszió megerősítése, 
bizonyára megsürgetnék, de mert nem törődnek vele, hallgatnak.
Kívánatos lenne, ha a város törvényhatósága tenne lépéseket az ügyben. 
Vagy-vagy. Akár jóváhagyja a kormány a koncessziót, akár nem. Dönt
sön, hogy a város közönsége tisztában legyen a kérdéssel, lesz-e villamos 
vasútja Pécsnek vagy sem?"

Fabriczy Elek elképzelése a pécsi közúti vasútról (1904) 
1904-ben Fabriczy Elek a mohács-pécsi vasútvonal forgalmi felügyelő főnöke 
az alábbiak szerint álmodta meg a leendő pécsi városi közúti vasutat: 
„Tervem szerint a vasút a következő, egyelőre csak nagyjából kijelölt útvonalakon volna létesítendő:
• Pécsbányatelepről a meszesi völgyön, a Pécsváradi úton, a Felsővámház utcán, a Vásártéren, a 

Siklósi országúton. Rácvároson át, Patacs község alatt, a Cserkúti határ érintésével és a pécs- 
barcsi vasútnak a pellérdi állomás mellett, a közúton való keresztezésével Pellérdig. A Budai 
vám és a Hadapródiskola között kettős vágányzattal, 15.650 km hosszúságban, továbbá ugyan 
e vonalból kiágazóan.

• Siklósi utcán át a pécs-barcsi vasútnak ugyanott való keresztezésével, a köztemető vagy sátortá
borig 2.400 km hosszúságban, továbbá ugyan e vonalból kiágazóan.

• Siklósi utca alsó végéből a vasúttal párhuzamos utcán át az Indóház elé és a pályaudvarba, a 
gyorsárú és teherárú raktárak elé, 0,900 km hosszúságban.

• A Vásártéri vonalból kiágazóan a Külvárosi indóház elé a rakodóig 0,460 km hosszúságban.
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Az építendő vonalhosszúság tehát tenne mellékvágányok és kitérők nélkül 
19.410 km-t, ebből egyvágányú 15.160 km, és kettős vágányú 4.250 km." 
A tervezet szerint a szűk értelemben vett pécsi belvárosban (Széchenyi 
tér, Király utca) nem közlekedett volna közúti jármű.
„A város belső részét a Király utca és Vásártér szögletén, az Irgalma- 
sok utcája alsó végén, a Kórház téren és még néhány közbeeső ponton 
fognák érinteni, és tehát a belváros forgalmát a lehető legalkalmasabb 
közelérhető pontokon fognák vehetni."
Érdemes elgondolkozni, hogy a tervezet zseniális elkészítője 1904-ben 
megálmodta a mai pécsi autóbuszjáratok legfontosabb vonalait.
A tervezet kidolgozója 1904-ben még nem villamos kocsis üzemmóddal 
számol, hanem gőzmotorkocsikkal.
„Az üzem módja tekintetében a gőzmotoros kocsik használatát tartom 
legalkalmasabbnak. Ezek közlekedése a közúti forgalomban tiszta, zaj
talan, megfelelő teljesítményt szolgáló, megbízható, képük tetszetős, 
kezelésük egyszerű, legkevésbé költséges. A pécsi közúti vasút számára 
Ganz és társa rendszerű 50 lóerős gőzmotor kocsik beszerzése szükségel
tetnek, amelyek 3500 kg keréknyomással 40%o emelkedéseket könnyen 
legyőznek. A gőzkocsik körülbelül 28-34 utast és poggyászt szállíthatnak 
oly terepen, mint a pécsi, egy-két mellékkocsit is vontathatnak el és a 
vontatott elegysúlyhoz képest 20-55 km óránkénti sebességgel járnak." 
Sajnos Pécs városának elöljárósága 1913-ban a villamos nyomvonalak kiala
kításánál, nem vette figyelembe az 1904-es tervezetet. A villamosvonalakat 
a zsúfolt belvároson keresztül erőltették át. Ezért a partikuláris gondolkodá
sért a későbbiek során a városnak még nagy árat kellett fizetnie.
Jól érzékelhetők a tervezet elképzelései az alábbi táblázat adatainak nyo
mon követésével.

Tervezett gőzkocsi vonalak:

Vonalszakasz Távolság
Naponkénti átlagos vonat 

mennyiség Vonal kilométer

Bánvatelep-1 ladapródiskola 9 8 72

1 ladapródiskola-Bánvatelep 9 8 72

Pel lérd—Vásártér 9,6 8 76.8

Vásártér-IVIIérd 9,6 8 76.8

Budai vám-Patacs 7 8 56

l’atacs-Budai vám 7 8 5b

Budai vám-l ladapródiskola 4 10 40

1 ladapródiskola-Budai vám 4 10 40
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Budai vám-Köztemetcí 4,2 20 84

Köztemető-Budai vám 4,2 20 84

1 iadapród iskola-Köztemetó 4,2 20 84

Köz t e me tő-Had a p ród iskola 4,2 20 84

Budai vám-lndóház 3 15 45

Indóliáz-Budai vám 3 15 45

Had a p ród iskola-1 nd óház 3 15 45

1 ndóház-l Iadapródiskola 3 15 45

Vásá rtér-Kü 1 vá rosi 1 nd óllá z 0,46 s 3.7

Kü 1 vá rosi 1 ndóház-Vásá rtér 0,46 8 3.7

A KÖZVÉLEMÉNY ÉRDEKLŐDÉSÉNEK KÖZPONTJÁBA KERÜL A VILLAMOS 

1907-ben alig jutott előre a pécsi villamos ügye:
„Ahol ez ideig még mindig lovak vonszolják a nagy társas kocsikat a síneken, egymás után áttérnek 
a villamosvasutak rendszerére. A legszebb városok egyike kétségtelenül Zágráb és ott a mai napig 
fönntartotta magát a lóvasút. Belgák kezén vannak ezen társulat részvényei, és a napokban tar
tották meg a közgyűlést, melyen a kereskedelmi minisztériumot Ehrenhöfer Aladár min. tanácsos 
képviselte. A közgyűlésen elhatározták, hogy a ló üzem beszüntetésével villamos üzemet létesítenek, 
és miután ezen határozatot a részvényesek egyhangúan hozták meg, tavasszal hozzákezdenek az 
átalakítási munkálatokhoz.
Milyen jó, hogy a mi elődeink nem csinálták meg a pécsi lóvasutat! Legalább mentve maradunk az 
ilyen átalakítási gondoktól. Mert, hogy villamos vasútja Pécsnek belátható időn belül nem lesz, ki 
kételkednék ebben a múltak után! A Pécsnél fél akkora Eszéken olyan rentábilis volt a lóvasút, hogy 
a lóvasút társulat megtakarított tartalék tőkéjéből rövidesen megcsinálja a villamos vasútját.
Nagyváradon pedig fél év alatt több mint millió utasa volt a villamosnak, mi elszalasztottuk még 
a kiállítás nagy forgalmát is és még se csinálódott meg az a villamos. így, bár a magán vállalkozók 
régen elkészültek a tervezéssel, még csak tárgyalás alá se vette azoknak tervezetét a közgyűlés. Állí
tólag a város maga akarja megcsinálni a villamosvasutat is!
Bár így lett volna, de ezen törekvést - a fennforgó körülményeket ismerve és mérlegelve -, éppúgy 
kizártnak tartjuk, mint ahogy kételkedünk abban, hogy Pécs városnak más jövedelmi forrása lesz, 
mint a pótadó. Ebből pedig a várost továbbfejleszteni nem lehet.
Ne vegye senki zokon, ha irigyen nézzük azokat a vidéki városokat, melyeket az előrehaladás és városi jövedel
mek megteremtésének útján föltartóztatni nem lehet. Míg nálunk minden, de minden teher csakis a polgárok 
vállán nyugszik és azt a gondoktól roskadozó vállat jobban megterhelni képtelenség.
Ez így van és nincsen másképp."

Tervek, koncessziós társaságok
Pécs város vezetősége és közvéleménye sokáig igen passzívan állt hozzá 
a villamos vasút létesítéséhez. A legelső vidéki város, ahol közúti villa
mos vasutat építettek, 1895-ben Pozsony volt. Pécsnek ebben a rangsor
ban csak a 16. hely jutott (1913).
1896-ban a város tanácsa törvényhatósági közgyűlésén bejelentette, 
hogy Ritschl és Társa bécsi cég Pécsett tervezett villamos közúti vasút 
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építésére és üzemeltetésére kizárólagos engedélyt kért. A szerződés 
tervezetet szétosztották a közgyűlés tagjai között. A 85 pontból álló 
tervezet indokolja a vasút létesítését, miszerint az a város tekintélyes 
vállalata lesz, a nagyközönséget szolgálja, számos lakosnak alkalma
zást nyújt, és üzembe helyezés után 60 évre a város közönsége tulaj
donába kerül. Ezenkívül szerződésben vállalta volna az üzemeltető 
cég a belvárosi hálózat Rácvárosig és Pécsbányatelepig való kiépítését 
is, ha 2 éves üzemeltetés után a befektetett tőke legalább 6% többlet
jövedelmet hoz.
Egy 1897. évi jegyzőkönyv arról tanúskodik, hogy a városi tanács 
tárgyalt a „Részvénytársaság Villamos és Közlekedési Vállalatok szá
mára" budapesti céggel a tervezett villamos vasút építéséhez és üze
meltetéséhez szükséges köztérhasználati engedélyről. 1897. július 
1-jén a tervezett vasút közigazgatási bejárása is megtörtént, mely Rác
város területét is érintette.
A tervezett villamos létesítésére és üzemben tartására vonatkozó ver
senytárgyalás feltételeinek tervezetét 1909-ben fogadta el a városi tanács. 
Ugyanakkor a vita során felmerült, hogy az akkor épülő pécs-bátaszéki 
vasút gyárvárosi állomásáig, nyugatra pedig Rácvárosig épüljön vasút. 
Ha az új központi temetőig tervezett vonalrészének szintbeli vasúti 
kereszteződése, valamint a közúti felüljáró építése nem oldható meg 
- javasolta az egyik felszólaló -, tegyék megfontolás tárgyává a MÁV 
vonalától délre eső területen a sín nélküli elektromos kocsi alkalmazását. 
(Későbbi trolibusz!) Egy másik bizottsági tag a vasút hálózatának Makár 
utcára való kiterjesztését javasolta. Mint érdekességet itt említjük a tör
vényhatósági bizottság azon döntését, hogy „városunkban az autóközle
kedés (gépjármű társas kocsi) rendszeresítését végleg elveti!"
1910 elején a város tanácsa jelentette a törvényhatósági bizottságnak, 
hogy a jogerősen megállapított feltételek alapján a Pécsett tervezett köz
úti vasút építésére és üzemben tartására a nyilvános versenytárgyalást 
háromhavi határidőre szabályszerűen kihirdette. A június 6-ában meg
határozott határidőre két ajánlat érkezett a „Magyar Siemens-Schuckert 
Művek Rt." és a „Ganz-féle Villamossági Rt." budapesti cégek részéről. 
A beérkezett két ajánlatból a város tanácsa az előkészítő bizottsággal 
egyetértésben az utóbbi részvénytársaság ajánlatát fogadta el részletes 
tárgyalások alapjául.

A győztes: Ganz-féle Villamossági Részvénytársaság

A Ganz-féle Villamossági Részvénytársaság 1878-ban jött létre, mint a Ganz 
és Társa cég villamos osztálya. 1906-ban önálló részvénytársasággá alakult. 
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Több magyar és külföldi nagyvárosban ők hozták létre a villamos vasutakat. 
A villamos vasút üzemeltetését is ők indították be, oly módon, hogy irányí
tásuk és tőkebefektetésük mellett részvénytársaságokat hoztak létre.
1910. október 6-án a pécsi városházán Nendtvich Andor polgármester 
elnökletével vasúti intéző bizottságot hoztak létre. Feladatuk volt a kivi
telező Ganz-féle Villamossági Részvénytársaság és Pécs szab. kir. város 
közötti kivitelezési és üzemelési szerződések előkészítése és a különböző 
szabályzatok végleges formában történő kidolgozása.
A szerződés kiemelten fontos része a bevezetés volt, amelyben meghatá
rozást nyert, hogy:
A PVKV.-t, teljes nevén a Pécsi Villamos Közúti Vasutat nem közvetlenül a 
kivitelező Ganz-féle Villamossági Rt. fogja működtetni, valamint üzemvite
lét biztosítani, hanem a Pécs szab. kir. város közönségének erkölcsi támoga
tása mellett létrehozott Pécsi Villamos Vasúti Részvénytársaság. A fentiek 
szellemében Pécs város Önkormányzata két szerződést dolgozott ki:
Az egyik szerződést a kivitelezést végző Ganz-féle Villamossági Rész
vénytársasággal írták alá, amely meghatározta az épülő villamospálya 
fontos műszaki paramétereit, beszerzésre kerülő villamosjárművek szá
mát, határidőket és minden olyan fontos momentumot, amely a kivitele
zési munkákra vonatkoznak.
A másik szerződés rögzítette, hogy az elkészült villamos vasutat a Pécsi 
Villamos Vasúti Részvénytársaság fogja üzemeltetni. A szerződés részle
tesen meghatározta az üzemeltető kötelezettségeit, továbbá rendelkezett 
az üzemviteli szabályzatok kidolgozásával kapcsolatos teendőkről.
„1911. április 24-én kelt törvényhatósági bizottsági határozat értelmében a tanács folyamatosan 
intézkedett, s az építési munkálatok mielőbbi megkezdését biztosította. A vasúthálózat építésére és 
berendezéseire vonatkozó belügyminiszteri kikötéseket, a kereskedelemügyi miniszter engedélyokira
tainak határozatait a törvényhatóság tudomásul vette, a vasút építési költségeit a Ganz-féle Villa
mossági Rt. ajánlatához képest, az időközben jelentkező többletmunkák miatt 1.725.000 koronában 
állapította meg (megj.: végül is a beruházás végösszege 1913. évben 1.650.000 korona összegben 
realizálódott).
A törvényhatóság utasította a városi tanácsot, hogy az összeg fedezésére kölcsön-ajánlatot szerezzen 
be. Ezt követően Nendtvich Andor polgármester Amszterdamban egy londoni pénzcsoport képvi
selőjével 12 milliós városi kölcsönfelvételéről tárgyalt, amiből a vasút beruházási összegét, a Pécsi 
Villamossági Rt. (villanytelep) összes részvényeinek megvásárlását is biztosíthatták.
A villamos vasút áramszolgáltatása céljából szükséges gépi berendezések beszerzéséről és az ezzel 
kapcsolatos építkezések végrehajtásáról a Pécsi Villamossági Rt. igazgatósága saját hatáskörében 
gondoskodhatott, mivel a városi tanács a külföldi tőke felvételével a Rt. valamennyi részvényeinek 
tulajdonosa lett, ugyanis megvásárolta azokat."

1911. július 6-án közigazgatási bejárás jegyzőkönyvében rögzített állás
foglalásokkal kapcsolatban több fontos kiegészítés nyert meghatározást: 
„A terveknek műszaki ismertetése során megállapította a bizottság, hogy Pécs sz. kir. város közönsége 
a közúti vasút közigazgatási bejárásának megállapításaival szemben azt a változatot eszközölte, hogy 
a Király utcai vonalat a bejárt kétvágányú elrendezés helyett egyvágányú kivitellel költségelte.
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A város jelenlévő képviselője nyilatkozattételre szólhatván fel, előadta, miszerint a város érdekei 
szempontjából e helyen az egyvágányú elrendezés mellett kell állást foglalnia. A Király utcán és 
Kossuth Lajos utcán ugyanis, voltaképpen nem annyira az átmenő kocsiforgalom nagy, mint inkább 
az utcák nagy üzleti forgalmával együtt járó helyi kocsiforgalom igen jelentékeny.
Ezen utcákon összpontosul a város üzleti életének nagy része, itt vannak a legforgalmasabb üzletek, 
amelyek csomag és személyforgalmának lebonyolítása elkerülhetetlenül megköveteli, hogy az üzletek 
előtt vagy azok közelében közúti járművek tartózkodjanak.
Márpedig kétvágányú berendezés mellett tekintettel a Király utca szűk voltára, közúti járművek 
a járda mellett egyik oldalon sem állhatnának meg, ami ezen utca kereskedelmi forgalmát igen 
megbénítaná.
Továbbá fontos körülmény, hogy ezen jobbára régi házakból álló utca teljes átépítés küszöbén 
van, az átépítéssel kapcsolatban az utca teljes szabályozást nyer és kiszélesíttetik.
Az építésnél azonban az anyaghordás és elhelyezés, továbbá magának az építkezésnek lebonyolítása 
kétvágányú elrendezés mellett lehetetlen volna.
Mindezekre való tekintettel a város kívánsága az volna, hogy a vasút a Király utcában egyelőre egy 
vágánnyal létesíttessék."

A kereskedelemügyi miniszter 1912. november 4-én kelt rendeletével, a 
körülírt módosításokkal kiegészítve megadta az ideiglenes építési enge
délyt a pécsi villamos vasút építésére. A kiviteli terveket a budapesti 
Ganz-féle Villamossági Rt. készítette el.
Az építkezési munkákat 1913. április 12-én a kitűzéssel kezdték. Az épít
kezés fő vállalkozója Pécs város tanácsa és Ganz Villamossági Rt. volt. A 
munkálatokat a tanács részéről Rauch János városi főmérnök, a Ganz- 
gyár részéről Fabricius Lajos budapesti mérnök irányította. A pálya al- és 
felépítményeinek építését a Ganz cég alvállalkozóknak adta, nevezete
sen a budapesti „Baján és Melegi építési vállalatnak"-nak. E cégnél Baján 
Artúr és Főző Sándor mérnökök vezették a munkát.
Az 1913. július 10-én kelt engedélyokirat szerint az építkezéshez csak 
magyar gyártmányú gépeket és anyagokat használhattak fel, a munká
sok is csak belföldiek lehettek. Külföldieket csak akkor alkalmazhattak, 
ha magyar szakembert nem találtak, ehhez azonban miniszteri enge
délyt kellett kérniük.
A pályaépítés nagy gonddal járt, több utcát és teret az építkezéssel pár
huzamosan át kellett építeni, új közműveket fektettek le. Mindez a városi 
pénztárt terhelte, de a költségekből kivette részét a MÁV is a külvárosi 
pályaudvar előtti tér rendezésével."
Az üzem átadásának időpontjára elkészült a pécsi villamosok otthona, 
a remíz is: A villamos kocsiszín 125.000 koronába került. A kocsiszín 
20 kocsi befogadására volt alkalmas. Az iroda és raktárhelyiségek, 
továbbá a műhelyek a Nefelejcs (ma Bacsó Béla u.) utcában épültek fel. 
A remíz épülete volt Pécsett az első vasbeton szerkezetű létesítmény, 
amely magára hagyottan ma is ott búslakodik a külvárosi pályaudvar 
szomszédságában.
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Megalakul a Pécsi Villamos Vasúti Részvénytársaság

A Pécsi Villamos Vasúti Rt. 1913. május 25-én alakult meg, s ezzel egy 
időben meghirdették a lakosság körében a 200 korona névértékű részvé
nyek jegyzését.

Ebből Ganz-gyári részvény 
Lakossági részvény
Pécs város részvénye
Összesen

250 darab
250 darab
500 darab

1000 darab

50.000 korona
50.000 korona

100.000 korona
200.000 korona

A 200.000 koronára tervezett részvénytőkét (1000 db részvény) 226.800 
korona értékben túljegyezték, amit 59 személy vásárolt fel.
1913. szeptember 21-én megválasztották a Pécsi Villamos Részvénytársa
ság Rt. igazgatóságát és a felügyelőbizottságot.
A részvénytársaság igazgatóságában, felügyelőbizottságában több fon
tos pécsi szemilység is helyet kapott
A részvénytársaság közgyűlése, mint a pécsi villamos vasút bérlője, 
ünnepélyes külsőségek közepette átvette a Ganz-féle Villamossági Rész
vénytársaságtól a pécsi villamos vasutat.
Több érdekes részletet tudunk meg a pécsi újságokból:
„A villamos vasút teljes berendezésével és felszerelésével együtt Pécs város közönsége tulajdonát képezi. 
A villamos vasutat a Ganz-féle Villamossági Részvénytársaság, budapesti cég építette és szerelte fel. 
Az üzemvitelre a Ganz-féle Villamossági Részvénytársaság, mint alapító megalakította a Pécsi Vil
lamos Vasúti Részvénytársaságot 200.000 korona alaptőkével (1000 drb. részvény á. 200 korona). 
Az alaptőke 50%-át Pécs szab. kir. város közönsége, mint a vasút tulajdonosa, 25%-át a Ganz-féle 
Villamossági Részvénytársaság, mint alapító, és 25%-át a helyi érdekeltség jegyezte tisztán lokál
patriotizmusból, azon hiedelemben, hogy a részvényekbe befektetett tőkéje nem fog évekig jövedelmet 
hozni. A Ganz-féle Villamossági Részvénytársaság, mint alapító a város közönségével kötött szerző
dése értelmében még külön 50.000 korona tartalékalapot létesít az esetleges veszteségekfedezésére.
A Pécsi Villamos Vasúti Részvénytársaság Pécs város közönségével üzemviteli szerződést kötött, 
amely szabályozza a szerződő felek jogviszonyát. Nem érdektelen a szerződés alapvető rendelkezése
inek rövid ismertetése. A szerződés 20 évre szól, és 1933 évig tart. A részvénytársaság átveszi Pécs 
város közönségétől a villamos vasutat, azt üzembe helyezi, és a szerződés tartama alatt fenntartja, 
ténykedéséért a város közönségétől a mindenkori beruházási tőke egy százalékát kapja üzemkezelési 
díj címén. A szerződés szabályozza, hogy a vasút bevételeiből a kiadások milyen sorrendbe fedeztes
senek, s az üzemviteli részvénytársaság csak abban az esetben tarthat igényt a fent kikötött jöve
delemre, ha az elsősorban kikötött kiadásaik fedezetet nyernek a vasút bevételeiből. Ha azonban az 
összes szerződés szerinti kiadások teljesítése után még felesleg mutatkozik, azt a zárszámadáskor 
egyidejűleg tartozik a részvénytársaság a város pénztárába befizetni, mert a részvénytársaságnak 
az említett 1%-nál nagyobb jövedelme a villamos vasútból nem lehet. Pécs város közönsége a 20 év 
lejárta után 300.000 koronát tartozik, végkielégítés címén a részvénytársaságnak fizetni." 

1913. október 16-án sor került a pécsi villamos próbajáratára: „Tegnap 
délutánra volt tervezve a pécsi villamos vasút próbajárata, de a próba
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kocsi éppen csak kilépett a remízből és az Irányi Dániel tér alsó részén 
járt egy keveset ide-oda. Tegnap tehát csak csekély számú nézőközön
ség élvezhette a pécsi villamos vasutat, amely ma már többet merészelt 
és a remízből a Király utcán végig döcögött a városi székházáig. Kissé 
nehéz volt az első útja. A villamos sínekbe beette magát a föld és kavics
törmelék és nagy buzgalommal kellett tisztogatni a jármű előtt az utat. 
A villamos babalépésben haladt, türelmes volt és óvatosan tett néhány 
lépést, hogy újra megálljon és várja, amíg néhány lépésre ismét szabad 
lesz az út. így ért el a városházáig a hármas számú villamoskocsi, mely
nek először jutott az a kiváló szerencse, hogy a pécsi közönség osztatlan 
csodálatát kivívja. A városi székház előtt már utasai is akadtak a csinos 
kis kocsinak, amelynek stílusa teljesen a budapesti városi villamos, úgy
nevezett „sárga" kocsijaira vall. Húsz ülőhelyet foglalnak magukban, az 
állóhelyekre pedig szintén joggal prenumerálhat egy-egy kocsin húsz 
pécsi polgár. A próbakocsikázás első utasai Rauch János főmérnök, Záray 
Károly, ifjú Fürst Gyula bizottsági tagok, Lépes György üzletvezető igaz
gató, Jánossy Béla, Fabriczius Lajos, Ganz-gyári mérnökök, Főző és Baján 
mérnökök, továbbá a sajtó képviselői voltak."

Egy nevezetes pécsi ünnep,
A PÉCSI VILLAMOS ÜNNEPÉLYES ÜZEMBE HELYEZÉSE

1913. október 20-án beindult a pécsi villamos vasút. A korabeli újságok 
kronológiai sorrendben rögzítették a fontos eseményt:
- Pontosan 9 órakor megtörtént a villamos pálya műszaki bejárása és az ún. „műtanrendőri" felül
vizsgálat.
- Háromnegyed tizenegyre érkezett vissza a bizottság a városházára, ahol a tanácsteremben meg
szerkesztették az üzembe helyezési jegyzőkönyvet. A járatok beindítását a kereskedelmi miniszter 
nevében egy államtitkár engedélyezte. Pécs város nevében Nendtvich Andor polgármester köszöne
tét mondott, hogy a város tizenhat éves álmai valóra válhattak.
- A városatyák és a bizottság ezután a menetrendszerűen közlekedő villamos kocsikra szálltak, és 
végigutazták a pályaszakaszokat.
- Délután negyed kettőkor a Nádor Szállodában nagyszabású bankettel ünnepelte a város vezetősége 
a sikeres villamos vasút átadást.
A város ünnepéről a Pécsi Napló riportere így számolt be: „Amerre az utcán lefektetett sínpár kanya
rog, zászlódíszben köszöntötte ma a város a közúti villamos vasút megindulását. Az alkotás munkája
- legalább egyelőre - befejeződött. Az alkotók megpihenhetnek, s most már dolgozni fog maga a mű, 
hogy tényleg valóra váltsa azokat a reményeket, amelyeket az egész város polgársága fűzött hozzá.
A kezdet mindenesetre biztató. A kék szegélyes sárga motorkocsik ma állandóan utasokkal zsúfolva 
közlekedtek. Tudjuk nagyon jól, hogy ezt a szokatlanul nagy érdeklődést egyelőre még nem szük
séglet, hanem a kíváncsiság, a villamosközlekedés újszerűségének számlájára kell elkönyvelnünk. 
Ámde az mégis bizonyos - és ezt örömmel konstatáljuk - hogy a város egész közönségének minden 
rétegéből a legmelegebb érdeklődés nyilvánult meg a villamos iránt, és semmi kétségünk nem lehet, 
hogy az érdeklődés lassan megszokássá és szükségletté fog átalakulni."
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A PÉCSI VILLAMOS KÖZÚTI VASÚT FEJLESZTÉSI TERVEK 1914-BEN

A pécsi villamos létrehozóit már a járatok beindulásakor is kritikával 
illette a helyi sajtó, mivel az új közlekedési eszköz csak részben oldotta 
meg város és a közvetlen környezetében épült települések közlekedési 
gondjait. A „csonka hálózat" további építésre várt volna.
„ Menetrendétlenkedések, balesetek, kocsihiány, hosszú várakozások, 
késedelmek és egyéb bosszúságok mind kicsiny eltörpülő hibák marad
nak amellett az első helyen álló kérdés mellett: vajon hasznos-e a villa
mos az utazó közönség és a város pénztára szempontjából?

Erre a kérdésre nem mi adjuk meg a feleletet, hanem az a különös véleményta
lálkozás, amely a villamos megnyitásával ma lépten-nyomon kifejezésre jutott 
abban a kívánságban, amely a villamoshálózat kiegészítését látja szükségesnek. 
A pécsi villamosnak a nagy közönségre és a városi jövedelemre való 
hasznosítását akkor remélhetnénk elsősorban, ha halogatást nem tűrve 
kivezetnénk a villamost a központi temetőig. A Siklósi utcai átjáró nem 
okozhat gondot, mert hisz a síneken túl levő villamosokhoz átszállás
sal könnyen lehet jutni. A másik fontos érdek a Rákóczi úti villamos
hoz fűződik. Ugyanis az Indóház utcából a Király utcán át lehet csak 
villamoson az Irányi Dániel térre jutni, holott a Rákóczi út egy részé
nek kiépítésével közvetlenné lehetne tenni a kiutazást, amely különösen 
az igazságügyi palota megépítésével fog múlhatatlanul szükségesként 
jelentkezni. A harmadik a villamosnak a hadapródiskolától Rácvárosig 
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való kiépítése. Végül negyedik szükség a villamos vasútnak Pécsbánya- 
telepig való kivezetése.
Mind a négy érdek egyformán jelentős a nagyközönségre, éppen úgy, 
mint a villamos jövőjére."

A PÉCSI VILLAMOS JÁRMŰPARKJA (1913-1925)

1913. október 20-án megtartották a pécsi villamos ünnepélyes megnyitására 
és üzembe helyezésére rendelkezésre állt a Ganz és Társa Danubius Gép-, 
Vagon- és Hajógyárban elkészített 10 db favázas kis motorkocsi, amelyet két 
darab, egyenként 36 lóerejű motorral, villamos fékberendezéssel, valamint 
teljes villamos felszereléssel láttak el. A kis motorkocsik 1-10-es pályaszámot 
kapták. A motorkocsik egy szolenoid fékes pótkocsit vontathattak.
Ugyancsak a fenti időpontra készült el 3 darab nyári nyitott pótkocsi tel
jes villamos berendezéssel, a motorkocsiról kezelhető szolenoid fékkel. 
A pótkocsik az 51-52-53 pályaszámot kapták. A nyitott pótkocsikat 1930- 
as évekig csak nyáron használták. Feladatuk volt, hogy a Balokányfür- 
dőbe induló pécsi polgárokat kényelmes körülmények között kedvelt 
sport- és szórakozóhelyükre juttassák.
Érdekes volt a pótkocsik használati gyakorlata: amikor csak a Balokány- 
fürdőhöz közlekedő menetek jártak, akkor a Hadapród iskolához érkező 
szerelvény otthagyta pótkocsiját, mert a következő menetben a Budai 
külvárosig közlekedett - a lekapcsolt pótkocsit a kalauz őrizte, hogy
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pl. valaki csínytevésből ne oldja el a kéziféket - és így a következőnek 
érkező szóló motorkocsi csak rájárt az előző motorkocsi által otthagyott 
pótkocsira. így saját pótkocsi körüljárása 4 pótkocsi (1918. évtől!) hasz
nálata esetén csak a Zsolnay-gyári kitérőben volt gyakorlat.
1914-ben érkezett be a teherforgalom lebonyolítására 1 db villamos moz
dony, 2 darab egyenként 36 lóerős motorral, kézi fékkel. A tehermoz- 
dony a 101-es pályaszámot kapta.
1918. augusztus 18-án a pécsi villamos közúti vasút két nagyobb méretű 
motorkocsival bővült, amelyeket szintén a Ganz gyárban készítettek. A 
két nagy motorkocsi Pécsett a 21-es és 22-es pályaszámot kapta.
Szembetűnő különbség volt a kis motorkocsikhoz viszonyítva, hogy a 
nagy motorkocsik egy oldalablakkal hosszabbak voltak, tengelytávolsá
guk nem 2650 mm, hanem 4000 mm volt, továbbá nem laternás, hanem 
dongatetejűek voltak. Említésre méltó jellegzetessége volt a motorkocsik 
belső terének az oszlopokra szerelt falikaros megvilágítása.
A nagy motorkocsikkal egyidejűleg érkezett be 3 db újabb nyári pótko
csi. Pályaszámuk: 54-55-56.

Összefoglaló táblázat a pécsi villamos járműparkjáról:
Kis 

motorkocsik
Nagy 

motorkocsik
Nyári 

motorkocsi
Nyári 

pótkocsik

Pályaszámok 1-10 21-22 31 51-56

Gyártási év 1913 1917 1925 1913,1917

Ütközők közötti hossza 7830 mm 9480 mm 8300 mm 8300 mm

Tengelytáv 2650 mm 4000 mm 3700 mm 3700 mm

Ülőhelyek száma 20 24 18 32

(Zárt szekrényesítve 18)

Motortípus TS70 TS70 TR2,5/14 -

Teljesítménye 2x40 LE 2x40 LE 2x40 LE -

Fontos tudnivalók a pécsi villamosról

Villamosmegállók
A PVKV műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyv alapján (felvétetett 1914. 
április 16-17-18-án).
I. A. vonalon (Széchenyi tér-Főpályaudvar)
1. Indóház utcai végállomás (a tábla csőoszlopra szerelve)
2. Református templom
3. Imre utca (feltételes megálló, a tábla csőoszlopra szerelve)
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4. Ráth Mátyás utca (a tábla csőoszlopra szerelve)
5. Rákóczi tér (a tábla csőoszlopra szerelve)
6. Deák utca (Posta) (a tábla csőoszlopra szerelve)
7. „Hungária" Kávéház (a tábla csőoszlopra szerelve)
8. Városháza (a tábla csőoszlopra szerelve)

I. B. vonal (Hadapródiskola-Zsolnay-gyár)
1. Hadapródiskola végállomás (a tábla rácsoszlopra szerelve)
2. Bálics utca (feltételes megálló, a tábla rácsoszlopra szerelve)
3. Megyeri út és Rókus utca (a tábla rácsoszlopra szerelve)
4. Petőfi utca (feltételes megálló, (a tábla rácsoszlopra szerelve)
5. Kiskirály utca és Kaszárnya utca (a tábla csőoszlopra szerelve)
6. Szigeti úti kitérő (a tábla csőoszlopra szerelve)
7. Kórház tér és Klimó utca (feltételes megálló, a tábla falra erősítve)
8. Gyár utca (a tábla csőoszlopra szerelve)
9. Jókai tér (feltételes megálló, a tábla csőoszlopra szerelve)
10. Széchenyi tér (városháza, a tábla rácsoszlopra szerelve)
11. Színház téri kitérő (a tábla falra erősítve)
12. Mór utca (a tábla falra erősítve)
13. Sörház utca (feltételes megálló, a tábla falra erősítve)
14. Kossuth Lajos utcai kitérő (a tábla csőoszlopra szerelve)
15. Rákóczi út, Zsolnai utca (Fehér Farkas vendéglő, a tábla 

csőoszlopra szerelve)
16. Zsolnay utca kitérő (a tábla rácsoszlopra szerelve)
17. Farkas István utca (Temetőköz)
18. Balokány-tó (feltételes megálló, a tábla rácsoszlopra szerelve)
19. Zsolnay-gyári végállomás (a tábla rácsoszlopra szerelve)

I. C. vonalon (Irányi Dániel tér-Külvárosi vasútállomás
1. Külvárosi vasútállomás, Dohánygyár (a tábla rácsoszlopra szerelve)

A PÉCSI VILLAMOS KITÉRŐI

A normál nyomtávú (1435) villamos vasút egyvágányúnak épült, ezért 
folyamatos forgalom lebonyolítása érdekében több kitérőt kellett létesíteni. 
A kitérők kronológiailag két ütemben készültek el:
A kitérők felsorolása a PVKV műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyv alap
ján került rögzítésre, (felvétetett 1914. április 16-17-18-án).
Első ütem, amelyek az 1913-as nyitásra készültek el:
Főpályaudvari vonalon:
Főpályaudvari végkitérő, hossza 99,45 m.
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Ráth Mátyás (ma József Attila u.) utcai kitérő, hossza 70,02 m. 
Hadapródiskola-Zsolnay-gyári vonalon: 
Hadapródiskolai végkitérő, hossza 69,90 m.
Szigeti országúti kitérő (kórház), hossza 70,09 m.
Színház téri kitérő, hossza 70,47 m.
Kossuth Lajos utcai kitérő, hossza 70,46 m.
Zsolnay utcai kitérő, hossza 69,71 m.
Zsolnay-gyári végkitérő, hossza 69,98 m.
Külvárosi pályaudvar vonalon:
Külvárosi vasútállomás végkitérő, hossza 99,77 m.
Második ütem, 1916-ban, az 1913-as kitérőrendszer kiegészítéseként: 
Főpályaudvari vonalon:
Ráth Mátyás utcai kitérő áthelyezése a Rákóczi útra, hossza 70 m. 
Hadapródiskola-Zsolnay-gyár vonalon:
Megyeri kitérő, hossza 105,10 m.
Ferenciek utcai kitérő, hossza 70 m.

A „Dunántúl" c. pécsi újság így számol be a fontos eseményről:
„A háború következtében megnövekedett idegenforgalom indokolttá tette, különösen a Szigeti város
részfelé, a villamos járatok sűrűsítését, s ezért a Ferenciek utcájában és a Szigeti országúton a Rókus 
utcával szemben (Megyeri kitérő) 1916. évben kiépítette a két kitérőt, s további két darab motorkocsi 
és három darab nyitott mellékkocsi beszerzésével a 6 perces forgalmat ezen a vonalon is a közönség 
kényelmére és megelégedésére meggyorsította. Ez új építkezéssel és beszerzéssel a vasút beruházási 
tőkéje 1.855.000 koronára emelkedett."

Az új kitérőkkel egyidejűleg (1916) változott meg az eredeti két viszony
lat is. A Főpályaudvar és a Zsolnay-gyár között megszűnt a közvetlen já
rat. A főpályaudvari járatok ezután csak a Széchenyi térig közlekedtek. A 
továbbutazáshoz a közönségnek a Széchenyi téren át kellett szállnia.
Itt jegyzem meg: a villamosok a végállomáson nem „hurokvágány" se
gítségével fordultak meg. A nyugat-keleti vonalon a végállomásnál a 
motorkocsit lekapcsolták, és 
a kitérő rendszer igénybe
vételével a motorkocsit is
mét a szerelvény elejére kap
csolták. A főpályaudvari vo
nalnál (szimpla motorkocsi 
esetében), ez jóval egyszerűb
ben történt. A 0 (közép) állás
ban helyezett irányváltókart 
(kisszabályzó) a vezető le
emelte, a mechanikus retesze-
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lés folytán csak ezután emelhette le az áramszabályzó kart. A vezető a 
vezetőállás elhagyásakor mindkét kart köteles volt magával vinni.

A PÉCSI VILLAMOS SEBESSÉG HATÁRAI

Pécs város fekvése, domborzati viszonyai, a vízátfolyások, a szűk bel
városi utcák nem nagyon segítették a villamos gyorsabb haladását. Az 
esetleges problémák, balesetek jelentkezését elkerülendő, Lépes György 
üzletvezető 1914. január 29-én kelt utasításában kénytelen volt a „szá
guldó" villamosok részére sebességkorlátokat előírni:
„Ez úton is figyelmeztetem a kocsivezetőket a következő legnagyobb menet
sebességekre, melyeket túllépni semmi körülmények között sem szabad:
1) A Hadapródiskola-Kórház tér között 20 km.
2) A Kórház tér-Jókai tér között 16 km.
3) A Jókai tér-Kossuth utca között 12 km.
4) A Kossuth utca kezdete-Zsolnay utca kezdete között 16 km.
5) A Zsolnay utca kezdete-Zsolnay-gyár között 20 km.
6) Az Irgalmasok utcájában és a Rákóczi úton 16 km.
7) Az Indóház utcában 20 km.
8) A Zsolnay utca sarok-külvárosi pályaudvar között 20 km.

A fenti menetsebességek azonban mindenütt és mindenkor, ahol és ami
kor a távolba látás korlátozva van, úgyszintén éles kanyarulatokban, 
utcakeresztezéseknél, templomok és iskolák előtt, heti vagy országos 
vásár alkalmával, általában mindenütt, ahol az utcai forgalom fokozott 
óvatosságot igényel, az akadály tartamára megfelelően csökkenteni kell. 
Különösen a Bálics utcától a Hadapródiskoláig, a Sörház utcától a Nagy 
Flórián utcáig, valamint az Irgalmasok utca egész hosszában és az Indó
ház utca Ráth utcai kitérő feletti szakaszán lefelé menetkor a sebesség 
villanyfék alkalmazásával mindenkor 12 km-re csökkentendő."

A MENETREND

A Pécsi Villamos Vasúti Részvénytársaság 1913. december 20-án végle
ges menetrendet adott ki:
a) Zsolnay-gyár-Főpályaudvar (Kossuth Lajos utca - Király utca - Szé
chenyi tér - Irgalmasok utcája - Rákóczi út - Indóház utca).
Reggel az első kocsi 6.36, az utolsó kocsi este 19.00 órakor indult. Járat
sűrűség 12 perc, menetidő 15 perc.
b) Budai külvárosi pályaudvar-Hadapródiskola (Kossuth Lajos utca 
- Király utca - Széchenyi tér - Ferenciek utcája - Szigeti országút).
Reggel az első kocsi 6.42, az utolsó kocsi este 20.42 órakor indult. Járat
sűrűség 24 perc, menetidő 17 perc.
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c) Zsolnay-gyár-Hadapródiskola (Kossuth 
Lajos utca - Király utca - Széchenyi tér - Feren
ciek utcája - Szigeti országút).
Reggel az első kocsi 6.06, az utolsó kocsi 
este 20.30 órakor indul. Járatsűrűség 24 perc, 
menetidő 17 perc.
„Abban időben körjárata volt a pécsi villa
mosnak. Elkezdte az utat a Kisállomáson, az
tán leszaladt a főpályára. Onnan visszafor
dult a Zsolnay-gyárhoz. Kitért, megfordult 
és indult a Hadapródhoz, majd újra a Kisál- 
lomásra. így keringett egész nap riasztva az 
ijedősebb falusi népet."

A PÉCSI VILLAMOS VASÚT LÉTSZÁMA
Menetrend (1913)

„Két ellenőrt, 20-20 fő kocsivezetőt, illetve kalauzt szerződtettek néhány 
kocsitisztítóval. A műszaki szolgálatot egy művezető irányította, egy 
beosztott műszaki tisztviselővel. A rendszeres műszaki ellenőrzést és a 
szükséges karbantartást 15-20 főnyi, különböző szakmával rendelkező 
fizikai dolgozó végezte (villanyszerelő, lakatos, kovács, asztalos, fényező 
és segédmunkás). Az üzem dolgozóinak összlétszáma ekkor körülbelül 
70 fő, ebből irányító mindössze 5 fő, a többi forgalmi utazó, munkás és 
adminisztrátor volt. A beindításhoz néhány forgalmi utazót és munkást 
a már villamost üzemeltető más városból szerződtettek, de a minden 
képzettséget és gyakorlat nélküli többséget a szakmai ismeretekre maga 
az üzem tanította be.
Az I. világháború idejétől számítva a kalauzok többsége női munkaerő 
volt, kik a férfiakhoz hasonló egyenruhát kaptak.
A Pécsi Villamos Vasúti Rt. a kocsivezető tanoncok részére 1923-ban, 183 
pontban rögzített kötelező vizsga tananyagot írt elő. A kis tesztkönyvecs
kéből sok mindent meg lehet tudni a villamosról és annak vezetőjéről. 
Megállapítható, hogy a kocsivezető mielőtt megkezdte a pécsi villamos
nál a pályafutását, alapos elméleti és gyakorlati képzésben részesült, 
amelyekről vizsgabizottság előtt kellett számot adnia.
Kitűnik ez abból a néhány gondolatból, amit fontosnak tartottam 
kiemelni az oktatási anyagból.
- Az általános részben előírja, hogy milyen magatartást várnak el a 
kocsivezetőtől. Külön kiemeli, mint alapvető követelményt, hogy a 
kocsivezető első útja előtt tisztában legyen azzal az útvonallal, ame
lyen a villamost fogja vezetni.
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- A műszaki részben nagy hangsúlyt kapott, hogy a tanonc teljes egészé
ben tisztában legyen a villamos elektromos berendezéseinek elméleti és 
gyakorlati kérdéseivel. (Az áramszabályzó kar, az önműködő kapcsoló, 
fékek, elektromos biztosítékok stb. használata.)
- A balestek megelőzése érdekében elvárták a kocsivezetőtől, hogy ala
posan ismerje a közlekedési szabályokat. Külön felhívják a kocsivezetők 
figyelmét a szűk pécsi utcákon közlekedő idősekre és gyermekekre.
- Elvárták a villamosvezetőtől, hogy betartsa az előírt városi sebes
ség korlátokat. Vagyis: „A villamos kocsikkal elérhető legnagyobb 
sebesség nagyon különböző: féláram kapcsolásánál kb. 10-12 km, tel
jes áramnál pedig 16, 20, 25 km. esetleg több is lehet, ezt azonban 
alkalmazni csak akkor szabad, ha az illető vonalrészen ekkora sebes
ség meg van engedve és a pálya szabad. A megengedett legnagyobb 
menetsebesség minden vonal részére meg van állapítva a menetse
besség utasításban.
- A tananyag rögzítette azt az eszköz- és jelrendszert, amelyet a kocsi 
vezetőjének maradéktalanul ismernie kellett, hogy menet közben folya
matos kapcsolatot tudjon fenntartani a kalauzzal. (Jelző harang, külön
böző számú csengetések, kürtjelek.)
- Biztos vezetési ismerteket vártak el a kocsivezetőtől annak érdekében, 
hogy biztosan tudjon a váltókon, kereszteződéseknél, szakaszszigetelők
nél, javítás alatt álló vonalszakaszokon villamosával áthaladni. Külön 
kérdés csoport foglalkozott a rendkívüli körülmények közötti kocsiveze
téssel (éles kanyarok, éjszakai sötétség, köd, havas úttest, az úton haladó 
nagyobb embercsoport stb).
A kocsivezetőnek jó fizikummal rendelkező, edzett embernek kellett len
nie. A nyitott peronon állva nagyon sokszor ki volt téve az időjárás viszon
tagságainak. Még most is jól emlékszem a téli kemény hidegben az első 
peronon álló filccsizmás, bundás kesztyűs, nagykabátos, prémsapkás 
villamosvezetőre, aki a jégvirágos ablakon keresztül nézve, nem veszi 
le tekintetét az előtte kanyargó sínpárról. Tekintélyes alakja bennünket, 
gyermekeket leginkább a jóságos Mikulás bácsira emlékeztetett.
A kocsivezető mellett a kalauz volt a másik fontos meghatározó szemé
lyisége a villamosnak.
Kötelmeiket 1940. szeptember 1-től, a Pécsi Közlekedési Vállalat munka
köri leírásban rögzítette. Ebből néhány részletet kiemelve:
1. Az utast menetjeggyel a leggyorsabban ki kell szolgálni, a bérletjegyeket minden egyes menetben, 
minden utasnál megnézni.
2. A megállóhelyek neveit értelmesen és hangosan a kocsiba be kell mondani.
3. Idegen utasoknak az általuk kért felvilágosítást röviden és értelmesen kell megadni.
4. Amíg a villamoskocsi a megállóhelyen áll, a kalauz nézzen jól körül, hogy a felszállni akaró vagy 
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futó utas le ne maradjon. De vigyázzon, hogy a kocsi a megállóhelytől mennél hamarabb elinduljon, 
illetve a tartózkodási idő megrövidítésére törekedjék.
5. A végállomáson a kocsi belsejét át kell nézni, az otthagyott tárgyakat őrizetbe venni, ha kocsitisz
tító rendelkezésre nem áll, a kocsit minden fordulóban kiseperni, és az ülőhelyeket letörölni.
6. A végállomáson a jelző tárcsákat és irányjelző táblákat ki kell cserélni.
7. A villamoskocsik szellőztetése:
Nagy melegben a tetőszellőztetőket és oldalablakokat mindkét oldalon nyitva kell tartani, a napos 
oldalon a farácsot fel kell húzni.
Enyhe időben a tetőszellőztetőket mindkét oldalon, az oldalablakokat a napos oldalon leereszteni és 
a farácsot fel kell húzni.
Esős, szeles és hideg időben a tetőszellőztetőket a szélmentes oldalon nyitva kell tartani.
8. A kalauznak és vezetőnek szolgálatban egymással és az utasokkal társalogni, szolgálati ügyeket a 
közönség füle hallatára megbeszélni, és szolgálatban olvasni szigorúan tilos.
A személyzet a közönségre fegyelmezett, figyelmes és előzékeny alkalmazott benyomását tegye.

VÁRÓCSARNOKOK

A pécsi villamos 1913. október 20-i üzembe helyezésekor két végállomás
nál volt váróházikó. Az egyik a Hadapródiskolánál, a másik a Balokány- 
fürdőnél. Az utasforgalomhoz mérten ezek a váróházak már a kezdetben 
is szűknek bizonyultak. A későbbiek során egyre sürgetőbben merült fel 
egy Széchenyi téri nagyobb befogadóképességű és két kisebb váróház 
(Főpályaudvar előtti, Irányi Dániel téri) megépítésének szükségessége.
1915. szeptember hó 15-én a villamos vasút vezetősége átiratot küldött 
ebben az ügyben a Városi Tanácsnak.
„Hivatkozással a tekintetes Tanács 15719/1915 XXXII sz. nagybecsű határozatára, van szerencsénk 
a tekintetes Tanácsot tisztelettel értesíteni, hogy a városi székház előtt (megj. Széchenyi tér), továbbá a 
főpályaudvari végállomáson és az Irányi Dániel téren egy-egy váróházikó felállítását, saját részünkről 
is, sürgősen szükségesnek tartjuk és bátrak vagyunk a tekintetes Tanácsot megkeresni, hogy azok meg
épülése, illetőleg felállítása iránt a saját részéről a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjék.
Egyúttal bátrak vagyunk azon véleményünknek kifejezést adni, hogy kívánatos volna az új váróhá
zikókat a jelenleginél tetszetősebb alakban tervezni.
Célszerűtlennek találjuk továbbá a váróházikók jelenlegi méreteit és elegendőnek tartjuk a főpálya
udvari és Irányi Dániel téri házikókat csupán egy teljesen zárt helyiséggel és kb. 1,5x1,5 m méretben 
és egy elöl nyitott helyiséggel kb. 1,5x3,5 m méretben ellátni.
A Széchenyi téri házikó ellenben nagyobbra tervezendő és pedig két kb. 1,7x2 m méretű zárthelyi
séggel - melyek egyike dohány- és újságelárusítás céljaira esetleg kiadható volna, és egy kb. 1,7x4 m 
méretű, elöl nyitott helyiséggel.”

1919. január 25-én a Pécsi Villamos Vasúti Rt elnöksége a Tanácshoz kül
dött 30172 /1918 sz. átiratában ismételtem sürgeti a váróházak felállítá
sát, illetve a már meglévők kibővítését.

1925 őszén a Széchenyi téren váró épült a tér délkeleti oldalán.

„A bizottság elé került a közgyűlés által már elhatározott villamos vasúti várócsarnok létesítése is 
a Széchenyi téren. A várócsarnok két vége elárusítóval lesz összekapcsolva. A mérnök hivatal által 
bemutatott terveket a bizottság elfogadta és javasolni fogja, hogy azt a legsürgősebben hajtsák végre. 
Ennek a várócsarnoknak a költségei 79 millió koronára rúgnak."
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A meglehetősen ormótlan épületet, a tér rendezése során, az 1929-1930- 
as években lebontották. Helyére, hosszas eredménytelen viták után nem 
került felépítésre a több pécsi polgár által is szorgalmazott, esztétikus, 
majolikaborítású új villamos várócsarnok és újság-ajándékárus stand. Az 
elkövetkezendő harminc év során a Széchenyi téren a villamosra várakozó 
utazóközönséget semmi sem védte meg az időjárás viszontagságaitól. 
1930-ban a Széchenyi téri új várócsarnok felépítését az építési bizottság 
nem támogatta.
„A másik két tárgy azonban már széleskörű vitát idézett elő. Annak idején a mérnöki hivatal veze
tőjének minden igyekezete hiábavaló volt, hogy megakadályozza, vagy legalább minél kisebbre mére
tezze a most lebontott villamos váró házikót és árusító bódét. A bizottsági tagok ragaszkodtak ahhoz, 
hogy ez minél hosszabb és otrombább legyen. Most éppen ellenkezőleg egy kisebb, stílusosabb és a 
perspektívát nem rontó építmény létesítéséhez sem akartak hozzájárulni.
Az új elgondolás szerint az új villamos várócsarnok a keleti oldalon levő gyalogjáró nyelvszerű 
nyúlványán kiképződő háromszögben nyerne elhelyezést 6-6 méter oldalhosszal és mindössze 2’/i 
méter magasságával. az új házikó legszélsőbb pontja se nyúlna azonban túl a városház nyugati 
homlokoldalánál. Az új csarnok elhelyezési irányával a szél ellen is jobb védelmet nyújt és alacsony 
műkőlábazaton szegvas keretbe foglalt metszett üvegből készül, lapos előreálló tetőzettel. Költségei 
kikerülnek az előirányzott 140.000 pengőből."

RötlflZ fl

VlTELDÍjAK

1913-ban még igazán jutányosan lehetett utazni a pécsi villamoson: „A 
társaság menetdíj táblázatot volt köteles összeállítani, mely szerint a sza
kaszjegy 12 fillérbe került (szakasznak minősült Széchenyi tér - Zsol-
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nay-gyár, budai külvárosi pályaudvar, Hadapródiskola, Ráth utca sarok 
közötti távolságok). A Széchenyi tér - Főpályaudvar menettéri szakasz
jegy ára 20 fillér volt. A társaság ezen felül gyermekjegyet, munkás és 
tanuló bérletjegyeket is kiadott. A teherszállításra külön tarifa vonatko
zott. A valóság kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy az árak a „régi jó 
koronás békevilágban" kerültek meghatározásra.
A villamos tarifák az I. világháború befejezéséig több-kevesebb sta
bilitást mutattak. A világháború elvesztése, Pécs szerb megszállása, 
Trianon, a Korona értékének súlyos inflációs zuhanása az ország gaz
daságát súlyos helyzetbe hozta. Sorra mentek tönkre a nemrég még 
virágzó vállalkozások, iparos egzisztenciák. A katasztrofális pénzügyi 
állapotok ólomsúllyal nehezedtek a Pécsi Villamos Közúti Vasúti Rt.- 
re is. A részvénytársaság annak érdekében, hogy folyamatos üzemel
tetést tudjon biztosítani, dolgozóit fizetni tudja, a béreket az inflációs 
ráta szintjén tartsa, kénytelen volt 1926-ig, szinte követhetetlen gya
korisággal emelni a villamos viteldíjakat. Különböző engedmények, 
díjmérséklési akciók hatására az utasszám ugyan emelkedett, de a 
bevételek nemhogy növekedtek volna, hanem teljes mélypontra csök
kentek vissza.

Jelzők a vonatokon és járműveken

1. Mozdonyokon (teherforgalomban) nappal semmi jelzés. Sötétben elől 
két fehér világot mutató lámpa, és hátul egy hátrafelé vörös színt mutató 
lámpa.
2. Motorkocsival vagy mellékkocsival közlekedő motorvonatokon.
a. A Főpályaudvar-Zsolnay-gyári vonalon:
Nappal fehér tábla. Sötétben elöl két fehér világot mutató lámpás, hátul 
egy hátrafelé vörös világot mutató lámpás.
b. A Hadapródiskola-Külvárosi pályaudvari vonalon:
Nappal két részre osztott fehér-vörös jelző tárcsa. Sötétben elöl egy fehér 
világot mutató reflektor lámpa és egy jelzőlámpa hasonlóan két részre 
osztott fehér-vörös betétüveggel, míg hátul egy hátrafelé vörös világot 
mutató lámpa.
c. Hadapródiskola-Zsolnay-gyári vonalon:
Nappal egy négy részre osztott fehér-vörös jelzőtárcsa. Sötétben elöl egy 
fehér világot mutató reflektor lámpa és egy jelzőlámpa hasonlóan négy 
részre osztott fehér-vörös betétüveggel, míg hátul egy hátrafelé vörös 
világot mutató lámpa.
Ezen jelzések alkalmazásáért a vonatkísérő személyzet és az indítók 
egyaránt felelősek voltak.
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Villamos mint reklám lehetőség

A villamos érintette a belváros minden fontos kereskedelmi, pénzügyi 
és kulturális pontját. Ezért több villamos belső és külső falán reklámok 
jelentek meg, amelyre a különböző vállalkozásokra, szolgáltatásokra 
hívta fel a nagyérdemű pécsi közönségfigyelmét.

Postai levelek begyűjtése a pécsi villamossal

Érdekességként megemlíthető, hogy még postai levélgyűjtésre is fel
használták egy rövid ideig a pécsi villamost.
Az 1913. október 20-án üzembe helyezett 6-10. pályaszámú motorkocsik 

levélbedobó nyílással, illetve levélszekrénnyel voltak ellátva. A pécsi villa
mos vasút ezen szolgáltatása 1913 októberétől 1916 tavaszáig működött. 
Egyébként a villamoskocsik levélgyűjtés céljára történő felhasználása 
nem egyedülálló pécsi kezdeményezés volt. (Pl. az 1897-ben beindult 
szombathelyi villamoson is volt levélszekrény.)

Villamos balesetek

Szerencsére halálos balesetek csak ritkán fordultak elő. Meglepő módon 
a Pécs szűk utcáin keresztül kanyargó villamos csak kevés számú gya
logosbalesetet okozott. Városunk tisztelt lakói soha sem szerettek a jár
dán közlekedni, hanem e helyett inkább az úttesten a járművek közötti 
cikázást részesítették előnyben. Ijesztő volt látni, hogy az úttesten tipegő 
öreg nénikék mellett hogyan zakatolnak el a villamosok.
Egyéb, főleg koccanásos villamos balesetek azonban szép számmal sze
repeltek a baleseti statisztikában. A fuvarosok csak nehezen szokták meg, 
hogy rajtuk kívül más járművek is közlekednek a szűk belvárosi utcákon. 
Előfordult néhány villamoskocsi-összeütközés is.
Néhány esetet említsünk meg:
Az első pécsi villamos baleset már 1913. október 22-én bekövetkezett. A 
Dunántúl c. pécsi napilap a következőképpen számol be erről:
„A pécsi villamos első balesete ma este 9.00 óra után jelentkezett az Irgalmasok utcájában a Mátyás 
király előtt. A főpályaudvar felé haladó villamoskocsi összeütközött a 71-es számú bérkocsival. Sze
rencsére komoly baleset nem történt. A kocsivezetö idejekorán lefékezett, s bár az összeütközés nem 
volt elkerülhető, mégis a megállóit villamos nem okozott kárt a fiákernek. A bérkocsis bemondása 
alapján az összeütközésnek az volt az oka, hogy a villamosvezető nem csengetett, viszont a kocsive
zető állítja, hogy a bérkocsis volt a hibás. A rendőrség folyamatba tette az eljárást, melynek során 
hamarosan eldől, kinek van a kettő között igaza."

1914. február 14-én a villamos az Irgalmas-Rákóczi utcai kanyarban, Fri
edmann Károly bútorkereskedő Rákóczi út 50 sz. lakása előtt a villamos 
összefutott Teiszinger János gyepmester lovas kocsijával. Szerencsére 
személyi sérülés nem volt, de megsérült a villamos lépcsője és életmen
tője. (Az életmentő a villamos oldalaira szerelt hosszú deszka volt, ami
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meggátolta, hogy bárki a villamos kerekei alá kerüljön.)
1916. február 7-én 8 óra két perckor, a 7-es és 8-as jelű villamos a Ráth 
utcai kitérőben (Indóház utca 15. előtt) egymásba szaladt. Az összeütkö
zésnél több utas megsérült.
1926. február 17-én a Megyeri úti kitérőnél karambolozott két villamos. 
„Ma déltájban, néhány perccel 12 óra előtt a szeszélyes időjárás következtében majdnem komoly bal
eset történt a Szigeti országúton, a Megyeri úti kitérőnél. Két villamoskocsi ütközött össze, a kocsik 
eleje megrongálódott és két ember könnyebben megsérült.
A baleset úgy történt, hogy a 2. számú villamoskocsi a hozzákapcsolt pótkocsival a Bálics utcai meg
állótól elindulva a Megyeri úti kitérő felé haladt. A kocsit Papp Gyula villamoskocsi vezető vezette. 
A kocsi a rendes menetsebességgel haladt át a Megyeri-úti kitérőbe vezető váltón. Mivel azonban 
a havas eső kezdett esni, az nyálkássá tette az előbb még poros síneket. így a kocsi megcsúszott. A 
vezető használta mindkét féket és a homokszórót is, a kocsit azonban nem tudta megállítani a rendes 
megállóhelyen, hanem az tovább csúszott saját súlyánál fogva egészen a kitérőből kivezető másik 
váltóig, melyen akkor már félig áthaladt a Petőfi-utca felől jövő 4. számú ellenkocsi, amelyet Kele
men György vezetett. A 4. számú kocsi vezetője már ugyancsak nem tudott ellenárammal visszafelé 
haladni, mert félig már áthaladt a váltón. így a két kocsi egymáshoz ütközött. Sebességük azonban 
ekkor már nem volt nagy. Az összeütközés folytán a két kocsi eleje behorpadt, az üveg mellvéd 
összetörött és a 7. számú kocsihoz kapcsolt pótkocsi hátsó peronján álló Kaufmann János kalauz és 
Szabó Kázmér postafőtiszt megsérültek. Az összeütközés következtében beállott zökkenés folytán 
Kaufmann pótkocsi kalauz, akinek a kocsi megcsúszásáról fogalma sem volt, előre bukott és arccal a 
pótkocsi hátsó üvegfalának esett. Az üvegtáblákat betörte és a szilánkok arcát sebezték meg. Szabó 
Kázmér postafőtisztet ugyancsak az ablakszilánkok sebezték meg könnyebben. A kocsik vezetőinek, 
sem a kocsik belsejében levő utasoknak semmi bajuk sem történt.
Bár a kocsivezető és a szemtanúk állítása szerint az összeütközést kizárólag a síneknek a havas eső 
következtében beálló síkossága okozta, a megindult vizsgálat fogja kideríteni terhel-e valakit felelős
ség. A megállást megnehezítette és így a megcsúszást még inkább elősegítette, hogy mindkét kocsihoz 
pótkocsi volt kapcsolva, amelyek súlya még növelte a mozgásban lévő motorkocsik tehetetlenségi 
nyomatékét."

1913 és 1944 évek között a baleseti statisztikák szerint a pécsi villamos 
vonalain 111 sérüléses és 11 halálos baleset történt.

Teherforgalom

Ganz-féle Villamossági Részvénytársaság 1914. nyarán piackutatási céllal 
igényfelmérést végzett, hogy a pécsi vállalkozásoknál milyen volumenű 
áruszállításokra lehetne számítani a villamos vontatású teherszállítás 
beindulása esetén. Ezt a listát 1914. július 11-én a Ganz-féle gyár részé
ről Jánosi Béla megküldte a Pécsi Villamos Vasúti Rt. Üzletvezetőjének, 
Lépes Györgynek.
A pécsi villamos 1913. októberi 20-i beindulásával egyidejűleg elkészült a Kül
városi pályaudvarnál a pécs-barcsi vasútvonalat a villamosvonallal összekötő 
iparvágány, amelyről a korabeli sajtó az alábbiak szerint számolt be:
„A Pécsi Külvárosi pályaudvaron létesült a villamos vasutat a MÁV vonalaival összekötő iparvá
gány. Tervbe volt véve a Főpályaudvaron is az iparvágánnyal történő összeköttetése a villamos vas
útnak, azonban ez akkor ideiglenesen elmaradt, s a háború kitörése és az azt követő időkben előállott 
viszonyok folytán az iparvágány kiépítése szóba sem került."
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A pécsi villamos gazdálkodásának rentábilissá tételében, a város árufor
galmának biztosításában fontos szerepet kaphatott volna a pécsi villamos. 
A teherforgalmat lebonyolító villamossal jó hatásfokkal megoldhatóvá 
vált volna a külső városrészekben elhelyezkedő ipari üzemek, áruleraka
tok anyaggal és áruval történő feltöltése, a produktumok elszállítása.
Elképzelés szerint a nappal személyszállításra használt villamos vonalak arra 
alkalmas részein az éjszakai órákban teherforgalmat bonyolított volna le.
A tragikusan alakuló történelmi események azonban minden reális 
elképzelést keresztülhúztak.
Az ország gazdasági életét a véres világháború és annak elvesztésének 
vészterhes következményei súlyosan befolyásolták.
Pécs városát sem kerülték el az országot érintő politikai és gazdasági 
gondok. Városunkra három éven keresztül (1918-1921) nehéz igaként 
nehezedett a szerb megszállás. A szerb csapatok távozása után a város 
gazdasági élete romokban hevert. Az 1920-1930-as évek pusztító erejű 
világválságai csak fokozták a negatív tendenciákat.
A kedvezőtlen gazdasági körülmények között gondolni sem lehetett arra, 
hogy a pécsi villamosközlekedés fejlesztésére jelentősebb tőkét lehessen 
befektetni. Sok esetben a meglévő műszaki helyzet szinten tartására sem 
álltak rendelkezésre az anyagi források. Azt, hogy új, teherszállításra is 
alkalmas vonalakat hozzanak létre még elképzelni sem nagyon lehetett. 
A pécsi villamos iparvágányának értékelő méltatását 1939-ben Nagy 
Elek a Pécsi Városi Közlekedési Vállalat igazgatója az alábbiak szerint 
adta meg:
„A Külvárosi pályaudvaron az iparvágánynak a pécs-barcsi vasúthoz 
való csatlakozása igen költséges berendezéseket tett szükségessé, amely 
költségeket természetesen az iparvágányt létesíttető városnak kellett 
viselnie. Mindjárt előre bocsátjuk, hogy a teherforgalomhoz fűzött remé
nyek egyáltalán nem váltak be. Az elgondolás az volt, hogy a villamos 
vasút a Külvárosi pályaudvarról éjjel, a forgalom szünet óráiban, teher
kocsikat vontat a vasút mentén levő ipartelepek és kereskedők megbízá
sából, a vasút és a megrendelők telephelye között. Ez a vontatás teljesen 
elmaradt. Csupán a világháború idején történtek fuvarozások az Irányi 
Dániel téren lévő állami borpince részére. A nehéz sínekbe fektetett 
többlet költségek, arra a célra, amelyre szánták egyáltalán nem jutottak 
semmiféle szerephez, de mégsem jelentettek teljesen holt tőkét, mert tar
tósnak bizonyultak, jóval erősebb fejméreteik folytán, mint a tisztán sze
mélyforgalomra szánt könnyebb vályús sínek.
A világháború után a teherforgalom tartósan szünetelt, az iparvágány 
engedélyezési díja és fenntartási költsége azonban akkora költséget 
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emésztett fel, hogy a város az 1931 évben az iparvágány megszüntetését 
határozta el. Erre nem került sor, mert a Dohánygyár mérsékelt ellenér
ték fejében megvásárolta a várostól. A vontatást villamosmozdonyával a 
Közlekedési Vállalat teljesíti azóta is a Dohánygyár részére." 
Gyakorlatban két fontos területen valósult meg a pécsi villamos teher
szállításra történő felhasználása:

Iparvágány az Állami Közpincéhez

Jankovits Hugó gazdag borkereskedő pincéjét (Irányi Dániel tér 6. sz.) 
1914. november 21-én megvette az állam.
Az Állami Közpincéhez a borszállítmányok mozgatására 1918. évben 
villamos vasúti iparvágányt építettek ki.

A Közpince és az iparvágány sorsa az I. világháboríi időszakában:
„Nehogy üresen álljon a nagy beruházást igénybe vett pécsi állami pincészet, abban a kincstár a 
háború második szakaszában, különösen Romániában szüretelt borokat helyezett el, hogy ezen borok 
szakértői kezelés után a katonaság, különösen a katonai kórház betegeinél kerüljenek fogyasztásra. 
Ekkor már utolsó stádiumába lépett a háború, amit tudvalevőleg előre senki nem sejtett, így történt, 
hogy közel 10.000 hektoliter igen jó román bor feküdt ezen állami pincében, melyhez időközben ipar
vágányt raktak le a villamos vasút kiinduló állomásáról, illetőleg a budai külvárosi vasúti állomástól, 
amikor elkövetkezett Pécsnek és Baranya nagyobb részének a szerbek által való megszállása, akik a 
hadijog alapján éppen ezen állami pincénél kezdették meg nálunk a zsákmányolás jogának (?) érvé
nyesítését, és heteken, hónapokon át a pécsi villamos vasút sárga kocsijai álltak ezen az iparvágányon 
és az ahhoz csatolt vasúti kocsikba megszakítás nélkül rakták be közvetlenül a pincéből az összes 
abban elhelyezve volt kincstári borokat, melyeknek értéke a napi áraknak és a borok kitűnő minőségé
nek megfelelően sok millió koronára rúgott. Amint elkészültek a borok elhurcolásával sorra kerültek a 
magas áron beszerzett kitűnő minőségű, nagyméretű pincehordók, majd az úgynevezett itt elhelyezve 
volt transporthordók, végül a pincegépek, szivattyúk és azoknak oly nehezen pótolható gumicsövei." 

Idős pécsiek még emlékeznek a borpince előtti járda mellé kiépített csa
tornacsonkokra, melyeken keresztül a bort átszivattyúzták a villamos 
vasút iparvágányán álló tartálykocsikba.
Nincs rá pontos adatom, de az iparvágány valamikor az 1920-as évek 
közepe táján, az Irányi Dániel tér rendezése kapcsán szűnt meg.

A pécsi Magyar Királyi Dohánygyár iparvágánya

Az 1911-ben megépült pécsi Magyar Királyi Dohánygyárban 1912-ben 
indult be az ipari termelés. Szinte a kezdetektől megfogalmazódott az 
igény, hogy a gyár szállításait, az 1913. október 20-án beindult pécsi vil
lamos vasút biztosítsa.
1918. november 14-től 1921. augusztus 22-ig Pécs városa szerb megszál
lás alá került. A pécsi üzemek, gyárak nagyobb részét szerb zárgondnok
ság alá vonták. Erre a sorsra jutott a pécsi dohánygyár is. Az 1919. évben 
a szerbek leszerelték a pécsi dohánygyárat, gépeinek, berendezéseinek 
egy részét elszállították.
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A szerb megszállás után, jó pár éven keresztül a teljes tőke- és pénzhiány, 
súlyos infláció nyomta rá a bélyegét a magyar gazdasági életre. Termé
szetesen ilyen áldatlan körülmények között fel sem vetődött a dohány
gyári iparvágány megépítésének kérdése.
A dohánygyári iparvágány közigazgatási bejárása 1936. május 7-én, a 
műtanrendőri bejárás 1936. október 13-án történt meg.
1936. október 21-én ünnepélyes körülmények között megtörtént a 
dohánygyári iparvágány üzembe helyezése.

A PÉCSI VILLAMOS AZ I. VILÁGHÁBORÚ ÉS A SZERB 

MEGSZÁLLÁS IDŐSZAKÁBAN.

A Lépes-ügy

Mint ismert, 1918. november 14-én a szerb királyság csapatai megszáll
ták Pécs városát. Eleinte semmi változás nem történt a villamos minden
napi üzemelésében, de egy idő után a szerbek egyre „otthonosabban" 
kezdték érezni magukat városunkban.
1919. április 23-án a Pécsi Villamos Közúti Rt. vezetősége beadványban 
kérte Pécs törvényhatósági város polgármesteri Hivatalát, hogy lépjen fel 
Pécs városát megszállva tartó szerb csapatok Parancsnokságánál, mert: 
Nem fizetnek a szerb katonák a villamoson. A szerb polgári alkalmazot
tak és azok hozzátartozói sem akarták megfizetni a jegyek árát, hivat
kozva arra, hogy erre nekik belgrádi konvenció engedélyt adott.
A szerb katonák részéről inzultusok is érték a villamosok dolgozóit. 
Például, egy Zsorzs Petár nevezetű szerb katona, mert nem engedte a 
kalauznő a kerékpárját feltenni a villamosra, tettlegesen bántalmazta 
Schriffich Gézáné kalauznőt.
A szerb katonák mit sem törődtek a villamos egészségügyi és morá
lis szabályaival. Köpködtek, dohányoztak a villamoson, összevissza 
elhányt fegyvereikkel minduntalan kárt tettek a kocsik berendezéseiben. 
A polgári lakosokkal szemben állandó jelleggel, pökhendien, kihívóan 
viselkedtek. Az utasokat több esetben leszorították a villamosokról.
A szerbek arra hivatkoztak, hogy a fegyverszüneti szerződés értelmé
ben nekik joguk van mindennemű személy- és teherszállítást díjtalanul 
igénybe venni. Ugyanakkor a villamosbevétel utáni illetékadókat képte
len mértékben emelték. (1918. évhez viszonyítva 800 - 1000%-kal) 
Egyébként a szerb megszállás alatt többször veszélybe került a pécsi vil

lamos üzemeltetése. Nehezebb volt az alkatrész és az üzemeléshez szük
séges anyagok beszerzése, mintha külföldről történt volna. A fővárosba 
anyagért utazó beszerzőknek útlevélhez hasonló engedélyre volt szük
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ségük a be- és kiutazáshoz. Lépes György a szerb városparancsnokság
tól kezdve a pécsi városi hatóságokon keresztül állandó kérvényeket írt 
és többször kilátásba helyezte a villamos vasút leállítását, ha nem tudja 
megoldani az anyagellátást.
A Pécsi Villamos Vasúti Rt. első ügyvezető igazgatója a pécsi villamosvonal 
egyik megalkotója, Lépes György Ganz gyári mérnök lett. - Későbbiekben 
Lépes György ügyvezető igazgató élete meglehetősen tragikusan alakult.
Az első világháború alatt, majd az azt követő zűrzavaros forradalmi 
időkben súlyos nyomor nehezedett a pécsi villamos vasút dolgozóira. 
Lépes György átérezve a dolgozók sanyarú helyzetét, több beadvánnyal 
fordult a Ganz-féle Villamossági Részvénytársaság igazgatójához, Vala- 
tin Bélához, amelyben kérte a személyzet járandóságának rendezését. 
Valatin Béla 1916. augusztus 30-án kelt válaszlevelében nem zárkózott 
el a segítségtől, de tekintve a háborús helyzetet, bért nem tudott emelni, 
helyette olyan előnyök biztosítását javasolta, amelyek segítenének a 
nehéz időszak átvészelésében, és megtartják a dolgozókat a villamos 
vasútnál. Lépes György figyelmébe több megoldást javasolt. Egyrészt 
leírta a fővárosi villamos cégnél bevezetett olyan megoldásokat, mely
nek kapcsán a dolgozók viszonylag olcsó, a háború előttit megközelítő 
áron juthatnak élelmiszerekhez. (Az árdifferencia-kiegyenlítést az alkal
mazó cég vállalta magára.) Másrészt olyan megoldást is javasolt, amely 
segített a dolgozók családjának ellátásában.
„Még fontosabb és célravezetőbbnek tartanám, ha lehetséges volna egy 
oly intézmény létesítése, ahol a társaság alkalmazottai és családtag
jai igen olcsó áron megfelelő étkezéshez jutnának, oly módon, hogy a 
családos alkalmazottak az ételt onnan házhoz is szállíthassák. Kérném 
ez utóbbi megoldást különösen figyelembe venni és annak gyakorlati 
keresztülvihetőségére nézve az előtanulmányokat, megtenni."
A felsőbb vezetés elrendelte, hogy Lépes György ügyvezető igazgató 
körlevélben kérjen tanácsot, segítséget a Monarchia területén üzemelő 
több villamostársaságtól (Kassai, Újvidéki, Brassói, Pozsonyi stb.), ezek 
mit tudtak tenni annak érdekében, hogy dolgozóikat megtartsák.
Érdekességként szó szerint idézek abból a válaszlevélből, amelyet Lépes 
György kapott a Budapesti Közúti Vaspálya Igazgatóságtól (azaz a fővá
rosi villamosokat üzemeltető társaságtól):
„1. A háború alatt személydíjszabást nem emeltünk.
2. A kalauzok és kocsivezetők rendes illetményeit nem emeltük, de emeltük 30%-kal a túlóradíjakat. A 
személyzetnek azonfelül naturáliákban nyújtottunk tetemes előnyöket, amennyiben mindennemű élelmi 
cikkeket a beszerzési árnál 50-60%-kal olcsóbban bocsátottuk rendelkezésre. A kocsivezetőknek ingyen, a 
kalauzoknak pedig fél áron adtunk elsőrendű minőségű cipőket, azonfelül a személyzetnek fűtőanyagot is 
tetemesen mérsékelt áron adtunk. Mindezeket pedig lehetőleg könnyű fizetési feltételek mellett." 
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Lépes György azonban ennél tovább lépett, a részvénytársasági vég
rehajtó bizottsági ellenőr (Rauch János) jóváhagyása nélkül előlegeket 
folyósított maga és a dolgozók részére.
Lépes feltételezhetően baloldali érzelmű ember volt, akinek dr. Hajdú 
Gyulával is voltak kapcsolatai. Cselekedetei miatt utólag meg is gyűlt a 
baja feletteseivel.
Lépes György ellen 1919 őszén a részvénytársaság elnöksége fegyelmi 
vizsgálatot kezdeményezett, „kommunizmusnak tett szolgálatai" miatt 
állásából felfüggesztették. A leváltott vezérigazgatóra, akinek ráadásul 
népes családjáról kellett volna gondoskodnia, máról holnapra a legna
gyobb szegénység köszöntött. A leváltott vezérigazgató védekező bead
ványaiban drámai hangon ecseteli helyzetét: „Már pedig a való helyzet 
az, hogy én augusztus óta havi 400 koronára - tehát eddig élvezett jöve
delmem és járandóságom 1/16 részére vagyok szorítva, és minthogy 
magánvagyonom nincsen, hitel igénybe nem vehető, lopni-láncoskodni 
nem mehetek, de viszont itt a tél annak minden ínségével: a szó szoros 
értelmében nyomorba jutottam!"
Lépes György 1920-ban emigrált. Az emigráció ideje alatt élt az Egye
sült Államokban, Dániában és Argentínában. Nevéhez fűződik a Buenos 
Aires-i föld alatti villamoshálózat megalkotása.

Nehéz évek...

Év 1919 1918 1917 1916 1915

Teljesített km-ek 
száma 487,147 489,057 453,398 448,663 385,300

Szemelv forgalmi 
bevételek M 
koronában

1.319 954 623 461 329

Szállított utasok 
száma 4.283.371 5.220.784 4.180.000 3.260.000 2.370.000

Kocsi km-ként 
száll. utasok sz. 8,79 10,67 9,25 7,1X1 6,16

Kocsi km-kenti 
bevételek 276.80 195.1X1 139.47 102.69 85.39
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Az 1920-as évek elején a nemzetközi és hazai gazdasági élet aggasztó 
gazdasági és politikai folyamatai a pécsi villamos üzemeltetésére is 
rányomták bélyegüket.
1921. október 3-án a pécsi villamos vasút dolgozói szolgálati fogadalmat 
tesznek.
„Én alulírott becsületemre fogadom, hogy a reám ruházott teendőket lelkiismeretesen teljesítem, a 
szolgálat érdekeit szem előtt tartom, a törvényeknek, rendelkezéseknek, szolgálati szabályoknak és 
feljebbvalóim utasításának engedelmeskedem.
A vasúti üzleti rendtartás által reám ruházott teendőimben híven, pontosan és odaadással eljárok: 
a vasúti üzlet biztonsága, rendessége és szabályszerűsége érdekében minden lehetőt megteszek, és 
őrködni fogok afelett, hogy a szolgálati szabályokat és utasításokat mások is megtartsák.
A hivatali titkokat megőrzőm, a vasúti hadiforgalmat illető összes segédeszközöket és intézkedése
ket akár saját tapasztalatim, akár mások közlése folytán szereztem azokról tudomást, mindenkivel 
szemben titokban tartom, és teljes erőmből megfogom akadályozni, hogy arra nem hívatottak ezen 
ügyekről illetve segédeszközökről és intézkedésekről tudomást szerezhessenek.
Isten engem úgy segéljen!"

A Pécsi Villamos Vasúti Részvénytársaság csak a többszöri viteldíj eme
lésével tudta elkerülni a teljes csődöt. Különösen az 1923-as év jelentett 
mélypontot, amikor is az utasszám majdnem a tíz év előttire zuhant 
vissza és mindössze 1.872.253 utast szállítottak. A kiadások csökkentése 
érdekében a kocsikat igyekeztek minél kevesebbet járatni.
Az 1923. május 15-én megtartott villamos vasút éves rendes közgyűlése 
meglehetősen pesszimista hangulatban számol be a helyzetről:
„A zárszámadáshoz csatolt kimutatások nem valami kecsegtető számadatokat tartalmaznak. Amíg 
1921-ben a villamos elérte megindulása, (1913) óta a legnagyobb forgalmát és egész évben 4.675.040 
utast szállított, 1922-ben a forgalom 2.986.348 utasra csökkent. Ez egyedül a viteldíjak nagyarányú 
emelkedésének tulajdonítható, amire viszont a vasút kényszerítve volt, a személyzeti, anyagbeszer
zési kiadások, főleg azonban az áram árak horribilis drágulása folytán. Legzsúfoltabb volt a villamos 
a múlt évek közül 1920-ban, amikor 9,64 volt a kocsi-kilométerenkénti utasok száma. A következő 
évben ez a szám 6,56, tavaly pedig 5,03-ra csökkent.

A bevételek a múlt üzleti évben viszonyítva 20.563.585 koronára emel
kedtek, a tiszta nyereség azonban mindössze 18.254 korona." 
A kor újságjai sem adnak túl optimista képet:
„Szombattól új viteldíjak lesznek. A közgyűlés előtt a villamos vasút igazgatósága ülésezett, amelyen 
az alkalmazottak béremelési kérvényét tárgyalták. Az alkalmazottak havi 10.000 korona fizetéseme
lést kértek. Az igazgatóság megállapította, hogy a márciusi viteldíj emelése óta a forgalom ismét 
mintegy 20-25%-kal csökkent és az áram árak horribilis drágulása folytán április hóra mintegy 
300.000 korona deficit mutatkozik. Ezért az alkalmazottaknak a kért fizetésemelést nem adhatja meg. 
Elhatározta azonban, hogy a deficit eltüntetésére és az alkalmazottaknak juttatandó némi béreme
lés fedezése céljából május 19-től, szombattól kezdve a viteldíjakat mérsékelten emeli úgy, hogy a 
vonal jegy ára 40 helyett 50, a főpályaudvari vonaljegy pedig 60 helyett 70 korona lesz. A gyermek 
és katonajegyek, valamint a bérletjegyek ára változatlan maradt. Az így várható bevételi többletből 
az alkalmazottak részére 20 százalékos béremelést szavazott meg, ami újabb 400.000 korona több
letkiadást jelent.
A most megállapított viteldíjjak csak ideiglenesek, mert a Dunagőzhajózási Részvénytársaság csak 
a napokban emelte a szén árát, ami természetesen maga után fogja vonni az áram újabb drágulását 
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is. Ezért az Igazgatóság már most is hozzájárult ahhoz, hogy amennyiben a városi villanytelep újból 
lényegesebben emelné a villamos vasút által fizetendő áram árát, a Végreható Bizottság június 1-től 
új viteldíjakat állapítson meg."

1923. szeptember 29-én a pécsi újságok újabb viteldíjemelésről adtak hírt: 
„A villamos vasút igazgatósága ma délelőtt 11 órakor nagyfontosságú ülést tartott. Az ülésen 
Nendtvich Andor polgármester elnökölt és azon részt vett Valatin Béla a Ganz gyár igazgatója is. 
Elsősorban a villamos vasút rendkívül súlyos és válságos helyzetével foglalkoztak. Osváth Imre a 
villamos vasút üzletvezetője kimutatta, hogy a villamos deficitje a mai viteldíjak mellett 4-5 millió 
korona havonként. A villamos forgalma az utóbbi időben heti 20.000 személyről 16.000-re csökkent, 
és így az előirányzott összeget nem lehet bevenni.
Az Igazgatóság erre való tekintettel kénytelen volt úgy határozni, hogy holnap, szombattól kezdő- 
dőleg felemeli a viteldíjakat. A felemelés úgy történik, hogy holnap, szombattól négy héten át, heti 
50 koronával lesz drágább a viteldíj. E szerint a 300 koronás jegy ára 350, a pályaudvari relációban 
400 helyett 450 és kedvezményes jegy 200 helyett 250 korona lesz. A havi bérletjegyek is változnak. 
E szerint a rendes havi bérlet ára 10.000 korona helyett 13.000, a tisztviselői 7.000 helyett 10.000, a 
tanuló bérlet 4.000 helyett 5.000 korona lesz.
Az Igazgatóság ezután az alkalmazottak béremelés iránt előterjesztett kérelmével foglalkozott. 
Tekintettel arra, hogy a villamos válságos helyzetben van és hogy a villamos vasút alkalmazotta
inak jövedelme nincs alatta a többi pécsi vállalat alkalmazottainak jövedelmének, az Igazgatóság 
kényszerhelyzetben úgy határozott, hogy ezúttal nem ad semmiféle javítást az alkalmazottaknak. 
Az Igazgatóság számít arra, hogy az alkalmazottak belátják a villamos súlyos helyzetét, amely már- 
már létalapjában fenyegeti, és megnyugodnak döntésében. Az Igazgatóság, amíg lehetett soha nem 
zárkózott el attól, hogy az alkalmazottak bérét emelje. A parancsoló helyzet most még a lehetőségétől 
is megfosztja az Igazgatóságot, hogy a munkabéreket emelje.''

1924. évben már mutatkoztak kedvező tendenciák a pécsi villamos vasút
nál, bár a kocsikilométer nem érte el az előző éveket, az utasszám növeke
dést mutatott. A bérletjeggyel utazók száma (várakozáson felül) emelkedett, 
mivel az előző évihez képest 50%-os növekedést mutatott. A többszöri 
viteldíjemelés azonban még így is elkerülhetetlen volt az év első felében.
A Pécsi Villamos Vasúti Részvénytársaság általános pénzügyi helyzetén 
azonban már a stabilizáció sem tudott segíteni.
A társaság Magyar Korona Járadék Kölcsönkötvénybe, Hadikölcsönbe 
fektetett tőkéi máról holnapra értéktelen papírhalmazzá silányultak: 
„Pénzünk elértéktelenedése folytán a részvénytársaság alaptőkéje és tartaléktőkéje majdnem teljesen 
megsemmisült, mert 1913. évben a város pénztárába teendő óvadék fedezésére 219.000 koronáért 
vásárolt 250.000 korona névértékű 4-4,5%-os magyar korona járadék kölcsönkötvények névértéke is 
megsemmisült, úgyszintén megsemmisült a 100.000 korona értékben jegyzett hadikölcsön névértéke 
is, s csak az 1913. évben üzemanyagokba fektetett 31.000 koronát lehetett alapul venni és ennek alap
ján 1925. január 1-ével az átértékelés keresztülvinni, amikor is az alaptőke a megállapított vagyon 
alapján 40.000 pengőben (1000 darab részvény á. 40 pengő), a tőketartalékot pedig 5.315 pengőben 
állapítatott meg. Vagyis a részvénytársaság békebeli vagyonának 17,25%-át sikerült átmenteni, de 
ez több kereskedelmi vállaltnak sem sikerült jobban."

PÓTKOCSIK ÁLLANDÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE

Az utasszám növekedése szükségessé tette a nyári pótkocsik csúcsidőkben 
történő állandó (télen, nyáron) üzemeltetését, annak ellenére, hogy ezek nem 
feleltek meg a téli üzemeltetés feltételeinek.
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31-es nyári motorkocsi

1925-ben nevezetes járművel gyarapodott a pécsi villamos vasút. Ez 
volt híres 31-es pályaszámú nyári motorkocsi, közkedvelt pécsi nevén 
a „majomketrec". A 31-es motorkocsi univerzális jármű volt, amelyet 
egyaránt lehetett motor és pótkocsiként is használni.
„A pécsi villamos vasút részvénytársaság már a tavaszi közgyűlésén 
elhatározta két új motoros villamoskocsi beszerzését
A villamos vasút igazgatósága ezzel kapcsolatban tárgyalásokba bocsát
kozott a Ganz Villamos Művekkel a két motoros kocsi beszerzésére 
vonatkozólag. A tárgyalások eredményeképp a Ganz Villamos Művektől 
már e hónap elején Pécsre érkezett az egyik motoros próbakocsi.
A új villamoskocsit a pécsi villamos vasút remízében szerelték fel és tegnap 
délután tartották meg vele a próbautat. Az új motoros kocsi tegnapi próbá
éi tján városszerte nagy feltűnést keltett és a teljesen nyitott, a nyári kocsik 
mintájára megkonstruált kecses alkotmány, amely a Ganz Művek tökéle
tességét dicséri, egyszeriben meghódította a villamoson utazó pécsieket. 
Amint a villamos vasút Pécsi Igazgatóságától értesültünk az új kocsi 
nagyszerűen bevált, a próbautat kitűnően futotta meg. Erről az Igaz
gatóság még ma értesítette a Ganz Műveket, amely e legrövidebb idő 
alatt megszerzi a Kereskedelmi Minisztériumtól a bejárási engedélyt. így 
tehát nagyon valószínű, hogy új kocsi a jövő hónapban már beállítható 
lesz és rendszeresen fog közlekedni.
Az új kocsi teljes hozzávaló felszerelésekkel együtt 400 millióba került. 
A másik kocsi vásárlása most még bizonytalan, amennyiben a társaság 
jelenleg nem rendelkezik olyan anyagiakkal, hogy a tervbe vett másik 
motoros kocsit is beszerezhetné."
Tegzes Béla, a pécsi villamos ma már legendás hírű rajongója így írt erről 
a nevezetes 31-es számú villamosról:
„A pécsi villamos különös kedvence volt a 31 sz. villamos, amit a huncut diákok a „majomketrecnek" 
neveztek el. Ezen villamoskocsi jó idő esetén közlekedett, azaz májustól szeptemberig. A ketrec nevet 
azért kapta, mert odalát nem lemez fedte, hanem erősebb keretben drótháló. így az ülések padozatától 
a mennyezetig oldalt drótháló volt. A tető alatt felcsavarva, sátorvászon volt felszíjazva, szél vagy 
eső esetén a személyzet leengedte, védve az utasokat.
A nyugdíjasok, diákok kedvence volt, mert közvetlen látták Pécs életét. Nyáron 6 órakor főleg a 
Balokány uszodába igyekvő sportolók vették igénybe. Mert abban az időben a Balokány uszoda volt 
a pécsi vízisportok, versenyek színhelye, a híres PAC egyesület helye. A közönség nagy érdeklődése 
miatt később már tribünt is építettek. Különösen dr. Abay Oszkárnak és dr. Bite Ferencnek volt neve 
ismert országosan.
De sok közismert ember is volt 6 órai járaton, hogy a 8 órás munkakezdés előtt jól kiússza magát. A valamikor 
híres Nick söröző vezetője, a kedves Szalai úr minden reggel jó időben az első járattal jött egyet fürödni, úgy
hogy 7 órakor már a sörözőben várta a korai vendégeit. A szakaszjegy ára 12 fillér volt, de annyi borravalót 
kapott a kalauz is. Barátságos, kedvenc utasunk volt, szerette a villamost és annak személyzetét. Hol van most 
a szép parkírozott fürdő három medencével, falatozóval?! A parkban sétáló öregek az unokákkal?!" 
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Az 1940-es évek végén már nem nagyon tudtak mit kezdeni a 31-es nyári motor
kocsival, így azután 57 pályaszámmal pótkocsiként üzemeltették tovább.

A 31 psz nyári motoros villamoskocsi (1925)

Év Utasszám 
(Fő)

Bevétel (Pengőben)
Kocsi 
(km)

1926 3.134.524 421.967 558.082

1927 3.142.340 435.568 568.735

1928 3.097.312 428.806 559.089

1929 2.988.587 414.932 574.856

1930 2.835.787 389.438 580.164

1931 2.488.544 335.215 553.938

1932 2.388.089 273.043 480.569

74



Trebbin Ágost: Az a híres pécsi villamos...

Megjelenik a pécsi utcákon a villamos konkurenciája,
AZ AUTÓBUSZ

1926-ban Pécs város közlekedésének fejlődése túlnyúlt a villamosok által 
nyújtott személyszállítási lehetőségeken. A külvárosok egyre közelebb 
nyújtózkodtak, helyenként összeértek a történelmi belvárossal. Újabb és 
újabb tömegek kapcsolódtak be az utasforgalomba.
A város lépéskényszerbe került. A pécsi villamos kocsik felújítása, kor
szerűsítése, az al- és felépítmények teljes átépítése megoldhatatlan fel
adatok elé állította Pécs város és a részvénytársaság vezetőségét. Főleg 
a pécsbányatelepi és köztemetői viszonylatban hiányzott a rendszeres 
városi közlekedés.
Megjelent a villamos nagy konkurense a városi autóbusz.
„A Pécsi Közúti Villamos Üzemviteli Rt. ma megtartott igazgatósági ülésén Rauch János nyug, 
műszaki főtanácsos beszámolt még a múlt évben nyert megbízatás, a villamos vasút kibővítési mun
kálatainak előkészítéséről. A tervek és a költségvetés elkészültek és ezek szerint a pécsi villamosnak 
Rácvárosig való elvezetése 339, a Gyárvárosig 484, a központi temetőig való elvezetése 600 millió 
aranykoronába kerülne: ezenfelül a jelenlegi villamos garázs kibővítése és a műszaki alkalmazottak 
részére lakás építése 176 millió koronát igényelne. Az utóbbiakra akkor is szükség lenne, ha a legin
kább sürgetett temetői vonalat építtetné meg a város, melynek költségei így 777 milliót igényelné
nek. A pénzpiac mai helyzetében ilyen nagyarányú beruházásokról belátható időben nem igen lehet 
szó, amiért is a végrehajtó bizottság az igazgatóságtól nyert utasításoknak megfelelően autóbuszok 
beszerzésének módozatai iránt érdeklődött és Valatin Béla igazgatósági alelnök közreműködése mel
lett belföldi és külföldi automobil gyáraktól kért ajánlatokat. Huszonkét ilyen ajánlat érkezett be, 
melyeknek legnagyobb része nem vehető figyelembe, mivel viszonyainknak nem felelnek meg.
Visnya Ernő alelnök belenyugszik abba, hogy a legfontosabb vonal, mely a temetőbe vezetne sem 
építhető ki mostanában, mégis a polgármester és a gazdasági tanácsos figyelmébe ajánlotta, hogy 
a siklósi úton ezen vonal áthidalásához szükséges két nagyobb telek, melyeknek régi tulajdonosai 
megfizethetetlen árakat kértek, most a Tárházak és Industria Részvénytársaságoktól, mint tulaj
donosoktól talán előnyös áron volnának megszerezhetők és amíg azokra szüksége lesz a városnak, 
azokat bérbe lehetne adni."

1926. augusztus 19-én a Széchenyi tér-Köztemető vonalon beindult a 
menetrendszerűen közlekedő városi autóbuszjárat.

A Pécsi Villamos Vasúti Részvénytársaság utolsó évei

1927. év: „A Társaságunk által kezelt Pécsi Villamos Közúti Vasút forgalma 
a XIV. üzletév folyamán a múlt évi bevételekhez képest alig 3% emelkedést 
mutat, de ha tekintetbe vesszük azt, hogy a kereskedelem és ipar minden 
ágában a forgalom csökkenő tendenciát mutat, úgy ezen elért eredményt 
is örvendetesnek kell mondanunk. A megtett kocsikilométerek száma, 
valamint a szállított utasok száma is valamelyest emelkedtek, úgyszintén 
a bérletjeggyel utazók száma is a múlt évihez képest emelkedés mutat."
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1928. év: „Társaságunk által kezelt Pécsi Villamos Közúti Vasút forgalma 
a XV. üzletév folyamán a múlt évi bevételekhez képest, mintegy 1,5%- 
os csökkenést mutat, ezen csökkenés azt jelenti, hogy a villamosvasúton 
a folyó üzletévben 55.000 utassal kevesebb utazott, mint az előző üzle
tévben. Ezen utas veszteség a város csatornázása folytán történt beom- 
lások, talajsüllyedések, továbbá a villamosvasút pályatestének a Szigeti 
országúton történt átépítése folytán állott elő, amikor a villamosvasút 
forgalmát több hétig átszállással és a pótkocsik járatása nélkül lehetett 
csak fenntartani, így természetesen a megtett kocsikilométerek száma is 
majdnem 10.000 kilométerrel kevesebb az előző évihez képest. A bérlet
jeggyel utazók száma is elérte az előző évi bérletjeggyel utazók számát, 
úgyhogy a forgalom csökkenése dacára is az üzleti eredmény ez évben 
is kielégítő."
Több helyen átépítették a pályatestet, adták hírül a pécsi újságok: „Az
1928. évben a Szigeti országút külső részének kis kőkocka burkolattal 
való ellátása következtében ezt a vonalrészt is nehezebb súlyú vályús 
sínekkel cserélték ki 890 folyóméter hosszban. Az 1929. évben az Irányi 
Dániel tér rendezésével kapcsolatban e szakaszt is 310 méter hosszban 
átépítették és kis kőkocka burkolattal látták el."
1929. év: „A Társaságunk által kezelt Pécsi Villamos Közúti Vasút for
galma a XVI. üzletév folyamán a múlt évi bevételekhez képest 2,1%-os 
csökkenést mutat, ami azt jelenti, hogy a villamosvasúton a folyó üzleti 
évben 108.725 utassal kevesebb utazott, mint az előző üzleti évben. A bér
letjeggyel utazók száma sem érte el az előző évi bérletjeggyel utazók szá
mát, annak dacára, hogy a közönség kényelmére különösen a melegebb 
napokban az annyira kedvelt nyitott pótkocsikat a napnak különböző 
forgalmasabb szakában járattuk, ami által a megtett kocsikilométerek 
száma az előző évivel szemben 15.767 kocsikilométer emelkedést mutat. 
Ezen forgalom csökkenést a gazdasági viszonyok leromlása idézte elő. 
Mégis megállapíthatjuk, hogy ezen forgalomcsökkenés dacára is az 
üzleti eredmény még ebben az évben is kielégítő volt."
Az 1929-es év végén a részvénytársaság kénytelen volt jelentős tarifa
emelést életbe léptetni.
1930. év: „A lefolyt üzletévben is arra irányult legtöbb törekvésünk, hogy 
az általunk kezelt Pécsi Villamos Közúti Vasút teljesítményét és gazda
ságosságát fokozzuk. Ezen törekvésünktől vezetve úgy a villamosvasúti 
mint a gépkocsi üzemben növeltük a megtett kocsikilométerek számát, 
mégpedig a vasúti üzemben az által, hogy a közönség kényelmére külö
nösen a meleg napokon az annyira kedvelt pótkocsikat a forgalmas nap
szakokban többet járattuk."
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1931. év: „A villamosvasút üzemében rendelkezésünkre álló szerény lehe
tőségeket igyekeztünk kihasználni a forgalom javítása érdekében. így éjjeli 
járatokat egész éven át fenntartottuk a szórványos igénybevétel ellenére is, 
amely önköltségünk csak egy részét fedezte. Kísérletet tettünk azzal, hogy 
a főpályaudvari vonalon reggeltől estig három kocsit járassunk. Minthogy 
azonban a kihasználása nem elégítette ki várakozásunkat, a kísérletet 
csakhamar beszüntettük, és csak arra szorítkoztunk, hogy az élénkebb 
vonatforgalom óráiban közlekedjék három kocsi. A sűrű forgalom vonzó 
hatására számítva, a motorkocsi meneteket az utasok számának folytonos 
erős apadása láttára sem gyérítettük, hanem igyekeztünk az egyvágányú 
vonalainkon elérhető legtöbb menetet teljesíteni, de elhagytuk a pótkocsi
kat akkor, amikor anélkül is elég férőhely állt az utasok rendelkezésére és 
járásuk csak fölösleges kiadásokat okozott volna."
1921-1931 évek között Rauch János városi műszaki tanácsos volt rész
vénytársaság igazgatója, tízéves lelkiismeretes munka után, saját kérel
mére 1931. február 1-jén nyugdíjazták.
1933. évben a Pécsi Közlekedési Vállalat igazgatójává Nagy Eleket neve
zik ki, aki ezt a tisztet 1948-ig - az államosításig - töltötte be.
Az 1932. év nehézségeiről a pécsi sajtó így számol be:
„A jövő évi költségvetés beszámolójából most kiderül, hogy a villamosvasút súlyos nehézségekkel 
küzd, az üzem bevételei jelentékeny visszaesést mutatnak. A jövő évre például 26 százalékkal keve
sebb a bevételi előirányzat, mint amekkora a múlt évi tényleges bevétel. A jövő évi költségvetést nem 
is állíthatnák össze másként, mert hiszen ez év első hét hónapjában máris 18,3 százalékos a bevételi 
visszaesés. Ez a sivár helyzet az oka, hogy pályafenntartásra és az elhasználódott sínek kicserélésére 
nem irányoztak elő akkora összeget, mint amekkorára szükség lett volna. A költségvetés előre jelzi, 
hogy nyereségre nincs kilátás és a részvény társaságnak még arra sem lesz fedezete, hogy az igazga
tósági, végrehajtó és felügyelő bizottsági díjakat kifizethesse, osztalékra sincs kilátás."

Pécs Városi Közlekedési Vállalat

1933. évben lejárt a Pécsi Villamos Vasút Rt. 20 éves szerződése és a vál
lalkozást a város vette át. Ettől kezdve a villamost a Pécsi Városi Közle
kedési Vállalat (PVKV) üzemelteti tovább.
A villamos beindulásakor megkötött szerződés alapszabályai ugyan 
módot nyújtottak volna arra, hogy a Pécsi Villamos Vasúti Részvénytár
saság életét meghosszabbítsák, de a gazdasági körülmények felgyorsult 
változása nem adott sok lehetőséget a mérlegelésre:
- A Ganz-gyári részvények (kb. az összes részvények 50%-át jelentette) a 
város tulajdonába mentek át.
- A városi közhangulat szintén a változtatást sürgette, a pécsi polgárok 
úgy gondolták, hogy a villamos hatékonyabban fog működni a város 
házi kezelésében.

77



Trebbin Ágost: Az a híres pécsi villamos...

Az 1933. október 28-ra összehívott utolsó Pécsi Villamos Vasúti Részvény
társasági közgyűlésen Nagy Elek ügyvezető igazgató a pécsi villamos 
forgalmának további visszaeséséről számolt be, egyben úgy ítélte meg a 
helyzetet, hogy a forgalom felfutására a jövőben sem lehet számítani.
A villamos rentábilissá tétele érdekében szükségesnek látta az áram
költségek redukálását. A felvetéssel kapcsolatban éles vita bontakozott 
ki. Több javaslat szerint az áramfelhasználást mérsékelni lehetne, ha a 
villamosmegállók számát csökkentenék. A megállóhelyek csökkentését 
azonban a városvezetés ellenezte.

VÁGÁNYKORSZERŰSÍTÉSEK 1933-34. ÉVEKBEN

1933-34. években a városra súlyos gondként nehezedett a részvénytársa
sági üzemelésből visszavett villamospálya igen rossz műszaki állapota: 
„A villamosvasút ugyanis 20 éve van üzemben. Sínjeinek kicserélését 
azok elhasználódása miatt már a múlt évben megkezdték, az évben és 
jövőre pedig folytatni kell.
A Kórház tértől a Ferenciek utcája közepéig terjedő 420 m vágányszakasz 
és a 70 m hosszú kitérő átépítését vették tervbe mégpedig a beton alépít
mény eltávolítását és zúzott kőágyazat létesítését, a sínek kicserélését és 
az útburkolat teljes helyreállítását a sínszálak mellett háromnegyedes 
kockakővel, egyébként a régi kockával s a hézagok bitumennel való kitöl
tésével... A felsorolt munkálatokhoz szükséges 100 ezer pengő összeget a 
villamosvasúti alkalmazottak nyugdíjintézetétől gondolják kölcsön venni 
a megállapítandó kamat- és kölcsöntörlesztési feltételek mellett."

Bevezetik a kisszakaszt

1936-ban az utasszám növelése, ill. a villamosforgalom jövedelmezősé
gének fokozása érdekében március 30-án a pécsi villamosvasút vonalain 
bevezették a kisszakasz jegyet.
„A pécsi villamosvasút vezetősége a legutóbb megtartott közlekedés
ügyi bizottsági ülésen nagyhorderejű indítványt terjesztett be. A villa
mosvasút ugyanis, miként ismeretes, kísérletképpen a Széchenyi tér és a 
Kórház tér közötti útszakaszra bevezette a kisszakasz rendszert. Miután 
ez a gyakorlatban kiválóan bevált, javaslatot dolgoztak ki arra nézve, 
hogy a kisszakaszt a villamosvasút teljes vonalán vezessék be.
A forgalmi bizottság elé terjesztett javaslat szerint a villamosvasút fővo
nalát 4 kisszakaszra osztják be.
Az egyes kisszakaszok a következők:
1. ) Tüzérlaktanya-Kórház tér melletti kitérő
2. ) Kórház téri kitérő-Széchenyi tér
3. ) Széchenyi tér-Kossuth Lajos utcai kitérő
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4.)  Kossuth Lajos utcai kitérő-Zsolnay Vilmos utcai végállomás, illetőleg 
külvárosi pályaudvar
Egy-egy kisszakaszjegy árát 8 fillérben állapították meg.
A forgalmi bizottság az indítványt elfogadta, és ennek alapján a kissza- 
kasz rendszer a villamos teljes főútvonalán ma, szerdán már életbe is 
lép. Miután előre nem látható, hogy a közönség miként fogja az új rend
szert felkarolni a kisszakaszt egyelőre csak 3 hónapra léptetik életbe. 
Amennyiben a kisszakasz Pécsett is be fog válni, úgy természetesen 
állandósításának semmi akadálya sincsen."

PÓTKOCSIK BEÁLLÍTÁSA A FŐPÁLYAUDVARI VONALON

Az 1930-as második felében Pécs város idegenforgalma jelentősen fel
lendült. Esetenként, kiemelt városi rendezvényekre, a „filléres vona
tok" hatalmas embertömeget hoztak Pécsre. Ezt az emberáradatot a 
pécsi villamosnak kellett beszállítani Pécs történelmi belvárosába. Erre a 
lökésszerűen jelentkező forgalomra a főpályaudvari vonalon közlekedő 
járatok nem lehettek felkészülve.
A főpályaudvarra közlekedő menetrendszerű villamos motorkocsikra 
pótkocsit sem lehetett rendszeresíteni, mert a Széchenyi téri végállomá
son pótkocsi körüljárására alkalmas kitérő nem volt, így azután a pótko
csis szerelvényeket visszafordítani nem lehetett.
A beállított mentesítő járatokat a MÁV Üzletvezetőség épülete előtti 
hosszú kitérőbe állították ki (természetesen már a Széchenyi tér felé álló 
motorkocsikkal).
A két-három pótkocsis különvonati szerelvények a vasúton érkező uta
sok felvétele után a Széchenyi téren a Király utcába befordulva a kocsi
színbe közlekedtek.

Tervezett vágánykorszerűsítés 1937-ben

A megnövekedett forgalom erősen igénybe vette az amúgy is rossz álla
potú pályatestet. Egyes szakaszok átépítése egyre sürgetőbb feladatot 
jelentett volna:
„Nem halasztható ugyanis tovább a Kossuth Lajos és Király utcában fekvő vágányok megújítása. 
Ismeretes, hogy a villamosvasutat az 1913. évben helyezték üzembe és egy negyedszázad alatt a 
könnyebb sínekkel épített vágányzat teljesen elhasználódott. A Ferenciek utcájában, ahol a pálya erős 
lejtése miatt a vágányzat elpusztulása legkorábban következett be, az átépítés az 1935. évben történt. 
A Kossuth Lajos és Király utcában pedig már annyira romlott a vágányzat, hogy az átépítését a jövő 
évben feltétlenül sorra kell keríteni... Az ismertetett beruházási munkák költsége 103.000 pengő."

Vágányáthelyezés 1938-ban

1938. évben jelentős vágányáthelyezés történt, amelynek kapcsán az 
akkori Nagy Jenő utcából - a rendőrségi palota építése miatt - a kisál- 
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lomási villamosvasút pályáját a Dulánszky Nándor utcába (ma Vargha 
Damján utca) helyezték át.

Villamoskocsik téliesítése az 1940-es években

Motorkocsik téliesítése: „Az 1940-es évek végén a járművezetők téli 
munkakörülményeinek javítását célzó elhatározás volt, hogy az 1-10 psz. 
motorkocsikba - a padlóküszöb síkjában - fából készült - felül üvegezett 
- tolóajtókat építettek be. Ezek az ajtók azonban leszűkítették a szabad 
nyílást, akadoztak, rontották az utasáramlást, végül is néhány év múlva 
leszerelték őket."
Ugyancsak a téliesítést szolgálta, hogy az 5-ös pályaszámú motorkocsit 
részleges felújítás keretében zárt, teleszkópos ajtóval látták el.

Pótkocsik téliesítése:
Annak érdekében, hogy a zordabb időjárás esetén is tudják üzemeltetni 
a pótkocsikat, a villamosvasút helyi karbantartás igyekezett a pótkocsi 
utasterét zártszekrényűvé átalakítani. A lemezeit oldalfalakra üveg abla
kokat szereltek. Alapvető hiányosságként említhető, hogy hiányzott a 
peront az utastértől elválasztó ajtó. Az utastér fenti megoldások ellenére, 
továbbra is igen „szellősnek" bizonyult. Ezért kísérletképpen az 51-es 
pályaszámú pótkocsit középbejáratúvá alakították át.
A szükséges átalakításokat a Magyar kir. Kereskedelmi és Közlekedés
ügyi Minisztérium engedélyezte.
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A II. VILÁGHÁBORÚ ÉS A PÉCSI VILLAMOS 
TÖRTÉNETE 1945-1960 KÖZÖTT

Szerencsére a II. világháború tragikus eseményei elkerülték Pécs városát, 
de a háborús gazdasági helyzet, az anyaghiány a pécsi villamos napi 
üzemeltetésében is súlyos gondokat okozott.
Pécsett a II. világháború után a városi autóbuszpark gyakorlatilag nul
lára csökkent, ezért a városi forgalom elsődleges eszköze újra a villa
mos lett. A villamoskocsipark megfelelt a háború előttinek, vagyis 1946. 
évben a Pécsi Városi Közlekedési Vállalatnak 12 db villamos motorkocsi, 
7 db pótkocsi és 1 villanymozdony állt rendelkezésére.
A háború után problémát jelentett, hogy a villamos téli üzemű közle
kedésre alkalmatlannak bizonyult. Jelentős erőfeszítéseket tettek annak 
érdekében, hogy ezek a körülmények valamelyest javuljanak. Elsődleges 
feladatot jelentett a villamoskocsik téli üzemeltetésre való felkészítése.

A Dunántúli Napló erről így írt:
„A talajon és a földön fekvő tárgyakat reggelenként már ujjnyi vastag dér réteg borítja be. Az ősz 
mindinkább télbe hajlik. A szekrényekből kiemelt télikabátokon már alig érezni a naftalinszagot. 
Mindenki készülődik a télre, még a város közlekedési vállalata is, amely villamosokat és autóbuszokat 
járat, utazókat szállít és várakoztat a járművek kiindulási pontjain.
A „PVKV" múltbeli felfogása olyanféle volt: „örüljön Pécs lakossága, hogy egyáltalán kap valami
féle alkalmatosságot", amelyen eljuthat a város egyik végéből a másikig, ahelyett, hogy így ősz táján 
neki fekve a Mecsekről lerohanó szélnek, egyik kezével kalapját, másik kezével a kifordult fenyegető 
esernyőt fogva róná a hegyes völgyes pécsi utcákat.
Az, hogy a villamos korlátján bever a szél, az eső, az autóbusz nem ott állt meg, ahol ésszerű lenne, 
hogy a „közúti" járművek megállóinál nyakába csurgott az eső, az csak apró kellemetlenségnek szá
mított azon öröm mellett, hogy járművön juthatott el céljához.
Elmúlt ez az idő is. Ma az utas az „úr” és a „PVKV" vezetősége igyekszik utasainak is a kényel
mét szolgálni. Ez a folyamat még a múlt évben indult el, amikor tolóajtókat szereltek a villamosok 
motoros kocsijaira. Ezt ebben az évben folytatják és még az őszön be is fejezik. Kívánatos lenne, ha 
a pótkocsik feljáróit is ilyen ajtókkal zárnák el. A pótkocsira szálló utas se legyen másodosztályú. 
Érdeke ez nemcsak az utasnak, hanem a szolgálatát esőben és hidegben sokszor elgémberedve teljesítő 
alkalmazottaknak is. A gyors és jó munkát végző háziműhely már sokszor tanúságot tett találékony
ságáról. Ez sem lesz számára nehéz feladat."

Pécsi Közlekedési Községi Vállalat (1949)

A PKKV vezetősége 1949. október 10-én jelentést készített (ügyirat szám 
7690/V./29-1949. sz.) a Közlekedésügyi Minisztériumnak a pécsi villa
moshálózat közvetlen háború utáni állapotáról:
„7690/V719-1949. X. fő számú levelükre jelzem, hogy vasútüzemünk a háborús harci cselekmények 
következtében károkat nem szenvedett. Sem a fel- sem az alépítményben rongálás nem történt. Vasutunk 
leromlása természetes elhasználódás és annak következménye, hogy a múltban nem javították.
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A vasút felszabadulásunk harmadik napján már működött (megjegyzés: 1944. november 29-től, 
1944. december 12-ig nem üzemelt a pécsi villamos) és azóta is állandóan üzemben van.
A vasút 1944-es pályahossza 5.400 m. Ebből használatban ma is 5.400 m. Kocsik száma 1944-ben 
12 motorkocsi és 7 pótkocsi, ezen kocsikból jelenleg is 10 motorkocsi, valamint 7 pótkocsi állandó 
forgalmi szolgálatot teljesít, 2 db motorkocsi forgórész hiányában áll.
A felszabadulás óta 630folyóméter sínt cseréltünk ki újra és 2 db új váltót helyeztünk el a Szín
háztéren. Ezenkívül több száz méteren végeztünk el javítási munkákat a pályán."

PKKV vezetősége 1949. december 29-én jelentést készített (ügyiratszám 
476/1949. sz.) a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium részére a három
éves terv alatt végrehajtott műszaki munkálatokról:
„Az elmúlt rendszer a villamosvasútat halálra ítélte, s így annak pályájával, gördülő anyagával 
egyáltalán nem törődött. A hároméves tervet használtuk fel arra, hogy a pályát rendbe hoztuk, 
kocsijainkat kijavítsuk. Erre a célra a Közüzemek költségvetése 1949 augusztusától 210.000 Ft-ot 
irányzott elő. Ezen összegben azonban 3 váróház építése is szerepelt, mint saját rezsiben végzett 
beruházás. A hároméves tervünk 28 hónap alatt fejeződött be. Ennek során: 1947-ben 2 db váltót, 1 
db kitérőt és 167 vágányfolyómétert építettünk újjá. 1948-ban 650 vágányfolyóméter emeltünk ki és 
láttunk el új kockakő burkolattal. 1949-ben 150 vágányfolyómétert cseréltünk, 300 vágányfolyómé
tert emeltünk ki, 2 db motorkocsit, 1 db pótkocsit főjavítással újjáépítettünk.
Mindezeken kívül a három évfolyamán 3 db váróházat építettünk fel (2 db tégla, 1 db vaslemez).
Mindezen munkák 357.000 Ft-ot emésztettek fel. Az előirányzatnak 70%-os túlteljesítését végeztük 

el.
Teljesítményeink előirányzatát és tényszámait 1947. augusztus 1-től 1949. november 30-ig az aláb
biakban közöljük:
Ezen teljesítmények az előirányzott összeg alá kerültek, melynek indoklásául felhozzuk, hogy 1948 
decemberétől társüzemünk autóbuszainak - villamosvonalainkkal párhuzamosan -, vonalait meg
hosszabbították a város főteréig. Ez a tény okozta, hogy az utas- és bevételelőirányzatunkat nem 
teljesítettük, mert az átszálló utasok nagy százaléka a villamosról elmaradt."

Megnevezés Utasszám Bevétel Kocsikilométer

Előirányzott 18.600.000 4.770.000 1.450.000

Teljesített 17.293.668 4.488.496 1.426.000

Pécsi Közlekedési Vállalat (1950)

Pécs lakossága a háború után ugrásszerűen megnövekedett. A rendelke
zésre álló villamosjárműpark már nem tudott eleget tenni a fokozott utas 
szállítási elvárásoknak.
A villamosszerelvények csúcsidőben teljesen zsúfoltan közlekedtek, és 
gyakran előfordult, hogy egyes megállóknál az utasok lemaradtak. Nem 
segített jelentősen az sem, hogy a pótkocsis szerelvények után, csúcsidő
ben még egy szóló motorkocsit is küldtek mentesítőnek.

Villamoskocsik a fővárosból

A PKV vezetőségének sürgős megoldást kellett találnia. A pécsi villa
mosvasút kapacitásának bővítése érdekében a fővárosból kértek (és kap
tak) újabb kocsikat.
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PKV 11-es psz. motorko
csi 1951-ben került a fő
városból Pécsre. Ez a mo
torkocsi Pécsett a PKV 58. 
psz. pótkocsit vontatta. 
Ezek voltak az első légfé- 
kes kocsik Pécsett. 
A pécsi villamos jármű
parkjának bővítése ér
dekében két eredeti pécsi 
motorkocsit (a 6-os és 7- 
es pályaszámút) a főváros
tól kapott pótkocsikkal (59-es ill. 60 pályaszámú) állandó jelleggel sze
relvénnyé kapcsolták össze. A 6-os psz. motorkocsit 1951-ben, a 7-es psz. 
motorkocsit pedig 1952-ben átépítették, ennek során mindkét motorko
csit légfékkel látták el.

Természetesen minden pécsi motorko
csihoz csatlakoztatható volt pótkocsi. 
A PKV 11-es psz. motorkocsit az 
1954-ben Pécsre került PKV 61 psz. 
pótkocsival vezérlő állású pótko
csivá kapcsolták össze. A vezérlő 
állású pótkocsiknak előnye, hogy a 
végállomáson nem kellett a motor
kocsinak körülményes tolatással a 
motorkocsi a másik irányba átfordí
tani. Ez a szerelvény szintén légfék
kel közlekedett.

Motorkocsik átépítése

Az eredeti pécsi kis és nagy motorkocsik műszaki állapota a hosszú évek alatt 
jelentősen leromlott. Szükségessé vált újabb biztonsági berendezések (légfék 
stb.) felszerelése. A kocsik külső megjelenési formája sem felelt meg már a kor 
követelményeinek (szegletes profilok, kis motorkocsiknál dongatető stb.).

Az 1950-es évek munkaverseny szabályzata

Jól szemlélteti a PKV dolgozóinak mindennapjait az 1950-es munkaver- 
seny-szabályzat.
„A PKV 1950-ben a kollektív szerződéssel egyidejűleg munkaverseny szabályzatot adott ki. A mun
kaverseny értékelése (meglehetősen szigorú) pontrendszerben történt.
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Általános irányelvek a pontozásnál:
1. Késik. 2. Felesel. 3. Jegyet hanyagul kezel. 4. Udvariatlan. 5. Dohányzik a kocsin. 6. Szolgálatban 
ittas. 7. Lassan dolgozik. 8. Beállásnál szabálytalan. 9. Vezetés közben beszélget. 10. Menetlevele 
hibás. 11. Rosszul számol el. 12. Elveszti jegyét. 13. Kocsi átvételt, átadást hiányosan végzi. 14. 
Hibát nem jelent be. 15. Járművekben kárt tesz. 16. Kiszolgálást későn kezdi. 17. Kocsiját elhagyja. 
18. Forgalmi zavart okoz. 19. Első peronon utazik. 20. Menet közben a kocsiról leugrik. 21. Bal
esetnél nem gondoskodik tanúról. 22. Jelzést késve ad. 23. Váltón, keresztezésen nagy sebességgel 
halad át. 24. Beül a kocsiba. 25. Egyenruhában szolgálaton kívül ittas. 26. Nem jelenik meg iskolán, 
rovancsoláson. 27. Nem nyitja ki a szellőzőket. 28. Nem kapcsol fokozatosan. 29. Szolgálati cserét 
nem jelenti. 30. Beosztást elnézi. 31. Betegséget nem jelenti szolgálatba lépés előtt. 32. Lakásválto
zását nem jelenti. 33. Szabálytalanul vezet. 34. Lassú jelzőt nem veszi figyelembe. 35. Ajtót, láncot 
nem csukja be. 36. Megállót, szakaszhatárt nem mondja. 37. Pénzt nem köszöni meg. 38. Csomagért 
nem fizettet. 39. Menetrendet nem tudja. 40. Nincs órája. 41. Rossz jegyszámot, időt ír be. 42. 
Táskapénze hiányos. 43. Utasítást nem hajt végre. 44. Megállónál nem áll meg. 45. Áramszedőt 
rosszul húz át. 46. Vezetés közben beszélget. 47. Ellenkező oldalon száll le, fel. 48. Táskapénzét nem, 
vagy rosszul írta alá. 49. Jelzés után azonnal nem indul. 50. Bérletet rosszul kezel. 51. Feljebbvalóját 
nyilvánosan kritizálja. 52. Kocsiján fegyelmezetlen. 53. Piszkos, rongyos a ruhája. 54. Nincs homok 
a kocsiján. 55. Szabálytalanul, kíméletlenül áll meg. 56. Végállomáson nem csenget. 57. Forgalom 
érdekével nem törődik. 58. Vezetés közben eszik. 59. Ablakot, redőnyt nem kezeli. 60. Nem áll a 
megálló mellé. 61. Nem tiszteleg ellenőrnek. 62. Végállomásról nem indul időben. 63. Szolgálatban 
feltűnően csoportosul (Széchenyi tér.) 64. Világítást nem próbálja ki időben. 65. Vonat érkezését nem 
veszi figyelembe. 66. Vezetést másnak engedi át engedély nélkül. 67. Sapka nélkül egyenruhát visel. 
68. Családtagokat zónáztatja többször. 69. Gk. vezetőfülkébe civilben felszáll. 70. Ellenőrnek nem áll 
meg a vonalon. 71. Munkatársakkal, közönséggel nem készséges. 72. Kocsifutást nem használja ki. 
73. Útkereszteződésnél, bukkanónál nem óvatos. 74. Gépkocsi hibát nem írja be a gk. menetlevélbe.
75. A kocsi tartozékait elhagyja. 76. Hűtlen, tudatosan rongál. 77. Üzemi ügyeket kibeszéli."

TrOLIBUSZVONAL-KIÉPÍTÉSI ELKÉPZELÉSEK 1952-BEN

A Pécsi Közlekedési Vállalat vezetősége 1952. szeptember 23-án kidolgozta 
a Pécs város tömegközlekedés fejlesztésének koncepcióját, amelyben alter
natívaként felmerült a trolibusz vonalak kiépítésének lehetősége is.
„Az 1950-es évek elejére a pécsi villamos korszerűtlenné vált. A járműpark 
elöregedett, az al- és felépítmény sürgős cseréjét már nem lehetett elodázni. 
Az elavult pálya oly állapotban van, hogyha azon a forgalmat fenn akarjuk 
tartani, 2-3 éven belül teljesen fel kell újítani, ami azonban a népgazdaság 
szempontjából nem volna már ésszerű, mert a közlekedés átszervezése 
előbb-utóbb úgyis a villamosvasút felszámolását eredményezné.
A város egyvágányú kitérős villamos hálózata 39 éve épült 5,4 km hos
szban. A villamosvasút még ma is egyazon nyomvonalon és (részben) ere
deti kocsiparkjával bonyolítja le a forgalmat. Ez a forgalom oly lassú és 
kezdetleges, hogy egyáltalán nem felel meg egy folyton fejlődő város igé
nyeinek. Pécs jellegzetes fekvése miatt a keskeny úthálózaton a villamos
vágány a város egyéb járműveinek a forgalmát is nagyban hátráltatja.
A közúti vasút jelenlegi kapacitását emelni már nem lehet. A villamos
vasút e szűk keresztmetszetén autóbusszal változtattunk 1950-től, úgy-
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hogy a külvárosokból a belváros felé tartó autóbuszokat a város széle 
helyett a város középpontjáig közlekedtetjük, ezzel részben teherme- 
netesítettük a villamos járműveit. Villamossal a csúcsidőben a belváros 
utcaforgalmát lebonyolítani már nem tudjuk, mert több kocsit a kitérő
rendszer miatt beállítani nem áll módunkban.
A belvárosi forgalmi igény kielégítésén kívül sürgősen jelentkezik a két 
éve épülő új szocialista városrész közlekedésének a jelenleginél jobb meg
oldása is. Sürget az elsősorban azért is, mert a Szekszárd-Pécsi betonút 
1953-ban készül el, s ennek pécsi szakasza, mely az említett városrész 
egyik fő útvonalán halad át, oly átalakításon megy át, hogy ennek min
den körülmények között figyelembe kell venni a városrész közlekedé
sének szempontjait is. Az eredetileg tervezett kettős vágányú villamos 
vágányzat ez az út, mint országos fontosságú műút nem tűri el, s ezért 
ide is trolibuszjáratokat tervezünk.
A villamosvasút felszámolásával rendelkezésre áll a vasút szakmun
kás és egyéb személyzete mellett a kocsiszín, műhely, irodák épülete és 
telephelye. Itt azonban a 35 kocsi férőhelye miatt bővítésre van szükség, 
melyet 40 milliós keretbe is beterveztünk!

A TROLIBUSZ KIÉPÍTÉSÉNEK SZAKASZAI.'

Tervezett trolibusz vonalak Kocsi szükséglet db

Tüzér utca - Budai vám 10
Budai vám - Hősök tere 3

1. Tüzér utca - Szigeti vám 1

2. Főpálya udvar - Széchenyi tér 3

3. Belvárosi körjárat 6

4. Széchenyi tér - Kertváros 3

5. Széchenyi tér - Mecsek 5

Összesen 31

Tartalék 4

I. építési szakasz (1953. évben)
Az első évben tervezzük a rohamlépésben épülő szocialista városrész 
trolibusszal való összekötését a belvárossal.
A járat útvonala a következő: Mecsekszabolcs Hősök tere, Tolbuchin út 
(Komlói út), Pécsváradi országút, Beloiannis út (Zsolnay Vilmos utca), 
Rákóczi út, Petőfi tér (Kórház tér), Dr. Doktor Sándor utca (Hungária út), 
Szigeti út, Szigeti vám.
Az útvonal hossza 11 km.
Ezen útvonalon, a belső szakaszon a Budai vám és Tüzér utca között 5 per
cenként, míg a külső szakaszon 10 percenként közlekedne a trolibusz. 
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Az összes autóbusz vonalak közül a mecsekszabolcsi és ürögi a leg
forgalmasabb, melynek fenti útvonalon való kiépítése a Kelet-Nyugat 
irányban elnyúló város hosszirányú forgalmát tökéletesen biztosítaná. 
A fenti útszakasz modern közlekedési eszközökkel való ellátása felesle
gessé tenné a Beloiannis utcában 700 méteres Vignol villamosvágányt a 
Dr. Doktor Sándor utcában és a Szigeti úton 1200 méter Phőnix-vágányt, 
melynek még használható anyagát más városok használhatnák.
A fenti három útvonal a vágány felszedésével nagymértékben kiszélesedne. 
II. építési szakasz (1953. évben)
A Rákóczi úton átfutó trolibusz vonal miatt még ugyanazon évben aján
latos volna a mindössze 1,3 km hosszú Főpályaudvar-Széchenyi tér 
közötti útszakaszt a villamosvasút helyett trolibusszal ellátni.
Ugyanis az I.a. alatt javasolt vonal 400 méter hossza a villamossal egy
azon úton haladna (megj. Bajcsy-Zs. utca - Zsolnay-szobor között), a 
felső vezeték szempontjából ez igen komplikált feladatot jelentene. Itt
I, 3 km vágány és felső vezeték, két kitérő kerülne megszüntetésre. Az 
útvonal hossza 1,3 km.
A járat útvonala: Főpályaudvar, Szabadság út, Rákóczi út, Bem utca, 
Széchenyi tér;
Megemlítjük e helyen, hogy ezen vonal bekapcsolásával két pneumatikus 
felsővezeték-váltóra, két irányban, tehát négy váltóra volna szükségünk.
Elgondolásunk az, hogy a Főpályaudvartól északra fekvő Zsolnay-szo- 
bortól egy kocsi Szigeti külváros felé, egy kocsi pedig a Széchenyi tér felé 
közlekedne felváltva 5-5 percenként.
II. építési szakasz (1954. évben)
A körjárat útvonala hossza: 3,7 km.
A járat útvonala a következő: Petőfi tér (Kórház tér), Szent István tér, 
Janus Pannonius utca, Széchenyi tér, Kossuth Lajos utca (Király utca), 
Irányi Dániel tér, majd a Perczel utcán vissza, Jókai téren át, Sallai utca 
(Ferenciek utcája) a Petőfi tér (Kórház tér).
Ezen az útvonalon a kocsik 4-5 percenként indulnának, s minden máso
dik folytatná útját a Petőfi téren át a Szigeti vámig, míg a másik irányban 
az Irányi Dániel téren át a Budai vám felé.
Fenti útvonal trolibusszal való ellátása esetén a villamosvasútnak még utolsó 
szakasza is megszüntetésre kerülne, s ezzel a teljes járműpark a motoros teher
vontató kivételével leépítésre kerülne. A vontatóra ugyanis a Dohánygyár és 
Útfenntartó Vállalat iparvágányi kiszolgálása miatt szükségünk lesz.
IV. építési szakasz (1953. évben)
A mecsekszabolcsi járat után legnagyobb utasforgalmat a kertvárosi autóbusz
járat bonyolítja le, s azért a következő építési szakaszra ezt a vonalat tervezzük.
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Itt egy régóta vajúdó városi probléma oldódik meg ez útvonal közle
kedésének tökéletesítésével, a MÁV útvonalának keresztezésében létesí
tendő felüljáróval.
Az útvonal hossza: 3,3 km.
A járat útvonala következő: Bem utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Siklósi út, 
Árnyas út, Kertváros.
Itt csúcsidőben 8-10 percenként, egyébként 15 perceként indítunk jelen
leg nagy férőhelyes autóbuszokat.
A forgalom évről évre nő az ipartelepek, laktanyák, kórház, sporttelep, 
vásártér, piactér, lakóházak fejlődésével párhuzamosan.
V. építési szakasz (1954. évben)
A Széchenyi tér mecseki útvonal a kertvárosi járat folytatásaként a város 
észak-déli tengelyét alkotja közlekedési szempontból. Mint lakótelep, s 
mint üdülőhely, nagy tömegeket mozgat a jelenlegi mecseki autóbuszjá
rat, melyet trolibuszvonallá óhajtunk átalakítani.
Az útvonal hossza: 5,1 km.
A járat útvonala a következő: Széchenyi tér, Sztálin út (Hunyadi út), 
Üdülőszálló, Dömörkapu.
Itt 30 perctől 2-3 percenként változik a kocsisűrűség a szükséghez mér
ten. A hétköznapok csúcsidejében egyébként elfoglalt kocsik munkaszü
neti napokon a mecseki vonalon közlekednének."
Önkéntelenül felvetődik a nagy kérdés, hogy a súlyos, villanymotorral 
hajtott trolibuszok fel tudtak volna-e hajtani a meglehetősen meredek 
mecseki hegyoldalra, valamint az, hogy az alápincézett belvárosi utcák 
útteste nem szakadt volna le a nehéz trolibuszok alatt?
Napjainkban már ésszerű magyarázatot nehéz találni, arra, hogy miért nem 
lett Pécsett trolibuszjárat, és miért tartotta fenn magát 1960-ig a pécsi villamos. 
Ma már sajnálattal látjuk, hogy a fenti tervezett szakaszokon kívül 
milyen nagy jelentősége lett volna, a Kertvárost és Uránvárost összekötő 
trolibuszvonalnak is.
Csak enyhe irigykedéssel gondolhatunk Szeged és Debrecen surranó 
trolibuszaira. Pécs is megérdemelte volna ezt a környezetkímélő, jelen
tős tömegközlekedést lebonyolító, gyors járművet!

A KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE 1957-BEN MÁR NEM TŰR HALASZTÁST

Az 1950-es években a 3. vonalon (Főpályaudvar) a villamoskocsik átlagosan 
8 percenként közlekedtek. A valamivel több mint 3 kilométeres utat 8-10 
perc alatt tették meg. Jól érzékelteti a pécsi villamos sebességét, hogy gyalog 
10-15 perc alatt lehetett a Széchenyi térről a Főpályaudvarra lejutni - ma a 
30-as autóbuszjárat a valamivel hosszabb utat 5-6 perc alatt teszi meg.
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„Pécs városa az utóbbi években soha nem látott gyors ütemben fejlődik. 
De ezzel a rohamos fejlődéssel nem tudott és még ma sem tud lépést 
tartani a város közlekedése. A villamosok lassan és kitérőkkel közleked
nek, az autóbuszok túlzsúfoltak, nagyon sok utas lemarad és a dolgozók 
jelenetős része ezért reggelenként munkahelyéről elkésik. Az utasszállí
tás megkönnyítése érdekében a minisztérium már régebben trolibuszok 
beállítását helyezte kilátásba, de ebből - figyelembe véve a reális lehető
ségeket - egyelőre nem lesz semmi.
Még húsz autóbuszra volna szükség!
A vállalat a forgalmat jelenleg 50 gépkocsival bonyolítja le, az előző évi 43 
gépkocsival szemben. Az 50 gépkocsi közül azonban naponta csak 38-39 
vesz részt a forgalomban, a többi szabadnapos, vagy olyan hibás, hogy a 
forgalomba napokig nem lehet beállítani. Ebből a kocsiparkból a vállalat 
naponta háromszor 21-22 gépkocsit ad a bányásztelepülésekre, de többet 
adni már nem képes. A felmérések azt mutatják, hogy város közlekedé
sének megjavítása érdekében még legalább 20 autóbuszra lenne szükség. 
Annál is inkább, mert az utasok száma évről évre emelkedik.

135.000 UTAS FÉL ÉV ALATT

Az elmúlt év első felében az autóbuszok 1.091.000 kilométert tettek meg, 
és 6.158.000 utast szállítottak. Ezzel szemben ez év első felében a gépkocsik 
által megtett út 1.183.000 kilométer volt, és 7.135.000 utast szállítottak. A 
város forgalmának megjavítása érdekében a vállalat három járatot, neveze
tesen a kozármislenyi, keszüi, és nagykozári járatot 1957. szeptember 29-től 
kezdve átadta a MAVAUT-nak, ugyanakkor a felszabadult gépkocsikat a 
bányászjáratokra, valamint a temetői járat megerősítésére használja fel.

144.000 VILLAMOSUTAS

Túlterheltek a villamosjáratok is. A villamosvasúti forgalmat - éppúgy, 
mint az elmúlt évben - a vállalat 24 villamosa bonyolítja le. A pécsi villa
mosok 1956 első felében 421.000 kilométert tettek meg és 6,098.000 utast 
szállítottak. Ezzel szemben ez év első felében 379.000 kilométert tettek 
meg és 6,144.000 utast szállítottak, tehát kevesebb kilométeren sokkal 
több utast szállítottak.

Patacs? Kővágószőlős?
A közlekedés fejlesztése érdekében a városi tanács végrehajtó bizottsága 
a pénteken megtartott ülésén úgy határozott, hogy villamosjáratot léte
sít a volt Dózsa tiszti iskolától - egyelőre - a Szigeti vámig. Ezzel nagy 
lakótelepet kapcsol be a forgalomba, lehetővé teszi, hogy az I. kerületi 
őstermelők áruikat gyorsabban és kényelmesebben hozzák be a piacra, 
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ugyanakkor ideiglenesen megoldja a nyugati városrész lakóinak a közle
kedési lehetőségét is. A közlekedés megjavításának távlati tervében sze
repel a villamosvasútnak Patacsig, később pedig Kővágószőlősig való 
meghosszabbítása.
A terv szerint a Szigeti vámig vezetendő villamosvasút dupla vágányú lesz."

1957-es villamos fejlesztési koncepció

1957. év végén még nem tűnt közelinek a pécsi villamos leállítása. Leg
alábbis a helyi újságból nem ez tűnik ki:
„Pécs közlekedésének fejlesztésével MTESZ-bizottság foglalkozik. A bizottság tagjai - kiváló szak
emberek - teljesen önzetlenül vállalták magukra ezt, a könnyűnek nem mondható munkát.
- A pécsi közlekedés korszerűsítése igen bonyolult feladat - mondja Márki László elvtárs, a városi 
tanács építési osztályának vezetője, a MTESZ-bizottság egyik tagja. - Abban már megállapodásra 
jutottunk, hogy a város hosszirányú forgalmát - tehát a Szigeti vámtól Meszesig - villamossal, 
keresztirányú forgalmát pedig - Kertváros és Pécsbányatelep között, valamint a Mecsekre - autóbu
szokkal oldjuk meg a jövőben.
- A villamos - mint erről már tájékoztatást adott az újság - kétsinpáros lenne. Elképzelt nyom
vonala, a Szigeti országút, a Doktor Sándor utca, Rákóczi út, Zsolnay Vilmos utca, Budai vám, 
meszesi lakótelep. Az elképzelés szerint a Kossuth Lajos utcában meghagynánk a villamossíneket
- a kitérők nélkül - és csatlakoztatnánk azokat a Rákóczi útiakkal. így egy körrel átfognánk a város 
egyik legforgalmasabb pontját.
Természetesen sok a kivitelezéssel kapcsolatos probléma. Arra számítunk, hogy Pécsbányáról hama
rosan drótkötélpályán szállítják Újhegyre a szenet. Addig azonban a Budai vám alatt lévő ipari vas
utat nem tudjuk eltüntetni, és a városi villamossínpályát szintes keresztezéssel kell megoldanunk. 
A villamos jövője szempontjából nagyon jó dolog, hogy a 6-os út gyárvárosi emelkedőit némileg 
eltüntették. A közlekedés fejlesztése érdekében rendeznünk kell a Rákóczi utat. A rendezés a 27- 
es szám alatt építendő OTP-öröklakásos társasház építésével megkezdődik, s hamarosan folytatódik 
majd azzal, hogy a Jókai utca sarkáig, a meglévő épületek lebontásával vagy lefaragásával kiszéle
sítjük a Rákóczi utat.
A Doktor Sándor utca rendezése az említett módon - ugyancsak közeli feladat.
Azzal kapcsolatban, hogy lesz-e Pécsett valamikor trolibusz, Márki elvtárs a következő felvilágosí
tást adta:
- Nem tartom valószínűnek. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy a troli - elsősorban önköltségét 
tekintve - nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A troli erős alépítményt is kíván, a pécsi utak 
tehát -jelenlegi állapotukat tekintve - nem alkalmasak a troliközlekedésre.
- Pécsett a villamosé a jövő. Addig azonban, míg megvalósulnak az ezzel kapcsolatos tervek, nagyon 
ésszerűnek tartanám a jelenlegi központosított városi forgalom helyett az átmenő forgalmat. Ez nem 
decentralizálás lenne, mint amivel nemrég kísérleteztünk, mert az autóbuszok ezután is érintenék a 
belvárost, csakhogy más-más kiinduló állomásokról. A két fővonal itt Szigeti vám-Hősök tere, vala
mint Kertváros-Pécsbányatelep lenne, a mostani megállóhelyekkel, csupán annyi változtatással, 
hogy a Széchenyi téri megállóhelyeket helyeznénk 2-300 méterrel távolabbra. Erre nagy szüksége 
lenne a városnak, mert a Széchenyi tér túlságosan zsúfolt."

Ikerkocsik

1958. évben egy-egy acélvázas ikerkocsival növekedett Pécs villamos- 
jármű-állománya. A két ikerkocsi egységes kivitelű volt: nyitott, lecsap
ható ajtós peronú kivitelben: az ablakok felett szellőzővel voltak ellátva. 
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A PKV 201-202 pályaszámú ikerkocsik 1958. április 10-én érkeztek 
Pécsre. 203-204 pályaszámú ikerkocsik pécsi műszaki-rendőri vizsgáját 
1958. augusztus 27-én tartották meg.
A két ikerkocsi sajnálatos módon csak rövid ideig szolgálhatta Pécs uta
zóközönségét.
Az ikerkocsik 1960. szeptember 16-án felvett átadási jegyzőkönyv tanú
sága szerint, könyvjóváírással a Szegedi Közlekedési Vállalathoz kerül
tek. Itt a 323-326 (csuklósítás után 309-312) pályaszámot kapták.

Szemléletváltás; villamos helyett autóbusz

1958-59.  években aztán jött a szemléletváltás. Megjött a felsőbb utasítás: A 
pécsi közlekedés megnövekedett forgalmi feladatait az autóbuszpark erőtel
jes bővítésével kell megoldani, a villamosjáratokat pedig meg kell szüntetni. 
Az '50-es évek gazdaságpolitikai koncepciói is a nagyipari irányzatok
nak - ezen belül az autóbuszgyártásnak - kedveztek. A szovjet kőolaj
mezők kifogyhatatlannak tűntek, a környezetszennyezési szempontok 
nem voltak meghatározóak.

A TÖRTÉNET VÉGE

A pécsi villamosvasutat két ütemben állították le:
Első ütem: 1959. március 16-án (hétfőn) a főpályaudvarhoz igyekvőket 
kellemetlen meglepetés érte. A Széchenyi téren, a városház előtti villa
mosmegálló oszlopán tábla közölte, hogy 1959. március 15-től kezdve, a 
jól ismert sárga villamoskocsik helyett autóbusz fogja szállítani az uta
sokat a főpályaudvarra. A morgolódó utasok mi mást tehettek, súlyos 
útipoggyászaikkal átballagtak a Jókai téri ideiglenes megállóba, hogy 
azután bepréselődjenek a kismérető Ikarus 30-as városi autóbuszba.
Második ütem: 1960. augusztus 31-én tette meg utolsó útját a felvirágo
zott, pótkocsis pécsi villamos a kelet-nyugati vonalon.
A villamosvágányzat megszüntetése több éven át húzódott.

A PÉCSI VILLAMOS NEKROLÓGJA 1960-BÓL:

t „Rázkódástól megtört szívvel, de a Városi Tanács és az UVATERV akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a város lakói által agyonszidott és mégis hőn szeretett kedves és zajos, jó öreg:

PÉCSI VILLAMOS

hosszas ácsorgás és szenvedés, számos kisiklás után, 47 éves korában életének teljében, utasoktól 
túlzsúfolva, 1960. szeptember 1-én 0 óra 5 perckor megszűnt döcögni.
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Utolsó útjára elkísértük sokan, kik szerettük, meghatottan néztük és fényképeztük a higanygőzlám
pák ünnepélyes fényében, áhítatos csendben a Kossuth és Sallai utcákban, a Széchenyi téren, ahol 
igen nehéz lesz megszokni nélküled mindennapi életünk.
Részt vett a gyászszertartásban a PKV-tól szerető apja, Bezensek Antal, nagybátyja Aradvári Ist
ván, széles körű rokonsága, „Édes" és „Mostoha" gyermekei, sokak, kik vegyesen hű, vagy hűtlen 
érzelmekkel viseltettek megboldogult végóráinál. A Pécsi Rádió haláltusáját hangszalagra vette, 
hogy az utókor számára megőrizze városunk büszkeségét, mely az ország legolcsóbb, egyben leglas
súbb közlekedését biztosította a város lakóinak. Leromlott, remegő vázát Vidákovics Imréné villamos
vezető vitte a Kossuth kitérőig, míg a Borostyán étteremben halotti tort ülők sorfalaitól meghatódva 
remegő kezéből a kapcsolókart át nem adta egy villamoskocsi-vezető jogosítvánnyal rendelkező autós 
dolgozónak.
A villamospálya utolsó métereinél haladva könnyezni kezdtek a gyászolók, megeredt az eső gyász
könnyeket hullatva, megboldogult teteménél, miközben Kemmer Istvánná és Horváth Margit 
kalauznőktől Földi István leszámoló átvette az utolsó emléket: egy zsáknyi apró és egy kötegnyi 
papírpénzt megőrzésre, lezárva a város közlekedésének egy letűnt korszakát.
Szerettünk még éltél, emléked örökké őrizzük, legyengült pályád a Tanács jóvoltából, reméljük még 
sokáig láthatjuk könnytő szemeink homályában, mikor utcán áthaladva, botladozva Reád gondo
lunk.
Drága halottunk elcsendesült tetemét részben Miskolcra, Szegedre és a Szálinvárosi Krematóriumba 
és a Budapesti Közlekedési Múzeumba fogjuk szállítani, hogy nemes maradványai továbbra is szol
gálják szocialista hazánk építését.

PKV jelenlegi dolgozói, a város lakói kik becsülték, az idegenek, kik csodálták.

Temetését végzi a PKV, haláltusáját közvetíti a Pécsi Rádió, emlékét őrzik a Pécsiek.

Hogyan élte meg a villamosforgalom megszűnését a város lakossága és 
a villamos személyzete?
1960. augusztus 31-én, fiatal emberként ott ballagtam a villamost gyá
szolók soraiban, bizony ennyi idő elteltével is meghatódottságot érzek, 
ha visszagondolok erre a szomorú eseményre.
A villamos leállása szomorú szertartás volt. A jól ismert sárga kocsik a 
Hadapródiskolától indultak el. Mire a Széchenyi térre döcögött a jó öreg 
felvirágzott „tánti", már számosán csatlakoztak a gyászmenethez. Fel
nőttek, diákok, zenészek, férfiak, nők... egyszóval pécsi polgárok. Az 
utolsó járat mindegyikük leikéből elvitt valamit... az elmúlt ifjúságot, az 
emlékeket, az illúziókat.
A Dunántúli Napló is megemlékezett a pécsi villamos megszűnéséről: 
„1960. szeptember elseje nagy fordulatot jelent Pécs közlekedésében. A mai naptól kezdve megszűnik 
közlekedni a város szűk utcáiban a döcögő villamos, s feladatát az újonnan érkezett autóbuszok látják 
el. A két utolsó villamosjárat tegnap éjfélkor futott be Vidákovics Imréné és Cser József II. vezetésé
vel, Horváth Margit és Kemmer István kalauzokkal a Bacsó Béla utcai színbe.
az utazóközönség egy része sajnálkozva búcsúzott a villamostól, de nem úgy a villamosok személy
zete! Herke József villamoskocsi-vezető, aki tegnap délelőtt vezetett utoljára pécsi villamost - kicsit 
megilletődötten állt ugyan a fényképezőgép lencséje elé, de csöppet sem bánja, hogy a nehéz szolgálat 
helyett ma már indítóellenőrként dolgozhat a kertvárosi autóbusz-végállomáson.
- Ha tudnák, hogy az utóbbi években milyen nehéz volt villamost vezetni, nem kívánná vissz azt 
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senki sem. Harmincnégy évig voltam villamosvezető, és tapasztalatból állítom, hogy most már 
mutatvány volt a forgalmas utcákon, idegfeszítő figyelemmel, baleset nélkül vezetni.
Azért, ha szívesen is, mégis meghatódottan búcsúzott kocsijától. Kalauzával, Bene Ilonával felvirá
gozta, és ha figyelmeztet is miatta az ellenőr, úgy virágosan csilingeltek végig utoljára a Kossuth 
Lajos utcán át, a Külvárosi pályaudvar felé."

Napjainkra a pécsi villamosról már csak néhány tárgyi emlék maradt 
fenn. Áll még a remíz, az aszfaltban megbújik néhány rozsdásodó sínda
rab, egyes belvárosi épületeken még ott díszelegnek a rozettás felsőveze- 
ték-tartó kampók...

Befejezés

Mielőtt a pécsi villamos történetét befejeznénk, két neves villamostörté- 
net-kutatóra szeretnék nagy tisztelettel emlékezni. Egyik Szakonyi Lajos, 
másik Tegzes Béla, akik mindketten negyven kemény éven át dolgoztak 
a pécsi városi közlekedés szolgálatában. Értékes írásaik, visszaemlékezé
seik mindenkor a pécsi helytörténet értékei lesznek.
A pécsi villamos történetét Tegzes Béla szavaival zárnám: „Azt mondom, 
elhamarkodott volt megszüntetni a villamosforgalmat! Nem szennyezi a 
levegőt, alacsonyra épített lépcsőkkel kedvelnék a nyugdíjasok, viszony
lag olcsó üzemű. Az akkori vonalak hossza 5,4 kilométer volt, később új 
városrészek épültek, ahova nem lett volna akkora költség új vonalakat 
telepíteni."
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A PÉCSI TETTYE-VÖLGY
SZÖKEVÉNYFORRÁSAINAK TÖRTÉNETE

Kraft János

1. Rövid eseménytörténet

Pécs múltjának ismeretében szembetűnő, hogy a történelmi városmag
tól viszonylag távoli helyzetű Tettye és környéke az előteret jelentő völ
gyével a középkortól kezdődően mennyire jelentős szerepet kapott a vá
ros mindennapjaiban. A helytörténészek az egykori területhasználati cé
lok és azok folyamatossága alapján gyakran „a pécsi ipar bölcsője"-ként 
is említik a Tettyét, hiszen sok évszázadon keresztül malmokat hajtott és 
kézműves manufaktúrákat szolgált ki a völgy felső részében természetes 
módon fakadó forrás patakja. Számosán kiemelik, hogy a város vízellá
tása sokáig és nagymértékben függött a völgyben megmutatkozó kisebb 
forrásoktól, ámbár azok számát, helyét, jelentőségét és működésük egye
di sajátosságait már nem részletezik. Többnyire megelégednek a forrá
sok nevének felsorolásával, valamint annak megemlítésével, hogy köz
ellátó vezetékeket tápláltak, de he
lyüket és történetüket nem igazán 
rögzítik. A hiányosságot némileg 
pótolva, valamint a Tettye-völgyi 
természeti folyamatokat és az otta
ni tartós emberi jelenlét által ered
ményezett változásokat, továbbá a 
későbbi módosulásokat ismerve ér
demes áttekinteni a napjainkra már 
szinte teljesen elfeledett forrásokat, 
hiszen azok utódjai napjainkban is 
megmutatkoznak.
A völgy alsóbb részletében kialakult 
források egykori jelenléte és vízellá
tásban való szerepük egészen a XIX. 
század végéig meghatározó volt

1. sz. A pécsi Tettye-völgy Böckh /. által felvételezett és 
1876-ban kiadott földtani térképen
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a város keleti részletében, hiszen a 
Tettye-forrás vizéből csak 1862-től 
kezdődően részesülhetett (akkor 
sem teljes körűen) a város lakossága. 
Addig csak a malmok és egyéb ipari 
felhasználók igényeit szolgálhatta ki 
a karsztforrás (melynek foglalása a 
tettyei tér északnyugati sarkában ta
lálható), hiszen a városnak igen so
káig nem volt lehetősége arra, hogy 
a gravitáció elvén működő nem iga
zán korszerű ellátórendszerébe ab
ból vizet vételezzen. E helyzet kö
vetkezményeként a pécsi viszonyo
kat olyan gyakori nyári vízhiányok 
jellemezték a XIX. század jelentős 
részében, melyekről szinte mindig 
szenzációszomjasan tájékoztattak az 
akkori híradások. Viszont kiemelték 
a völgyben lévő és az akkori vízellá
tásban igen nagy szerepet vállaló to
vábbi jóval kisebb hozamú források 
jelenlétét. Végül az 1880-as évek vé

gére a lakosság kiszolgáltatott helyzete arra ösztönözte a város vezeté
sét, hogy a kisebb források birtoklása után a Tettye-völgy összes vízkilé
pését törvényesen vagy fondorlatokkal megszerezze, majd a közellátás 
számára hasznosítsa. Zajos és perlekedésekkel terhelt előzmények után 
a század végéhez közeledve végül a tettyei karsztforrásra alapozottan 
kiépült Pécs város nyomóvezetékes vízellátása. Az uralkodó jelenlété
vel 1892-ben lezajlott avatási ceremónia után természetesen fokozatosan 
visszaszorult a főforrás foglalásának előterében található történelmi for
rások szerepe, hiszen a város elérte célját. Ez azonban csak talmi állapot 
volt, hiszen néhány év múlva már ismételten vízhiánnyal küszködött a 
város a Tettye téri karsztforrás akkori gyakran ingadozó hozamainak kö
vetkezményeként.
A helyzet megoldásához így még néhány éven keresztül időszakos jel
leggel segítséget adtak a városnak a völgy kisebb vízkilépései, hiszen 
változatlanul tovább szolgáltatták vizüket. A Tortyogói vízbázis ellátó
rendszerbe való bekapcsolása után (1902) viszont fokozatosan kiikta
tásra kerültek, hiszen a két irányból történő betáplálás eredményeként
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huzamosabb ideig nem volt gond Pécs vízellátásában. Ennek következ
ményeként a XX. század elején megkezdődött a Tettye tér alatti völgyben 
kialakított források természetes visszaszorulása a város vízellátásából. A 
későbbi Tettye téri víznyerő munkálatok során (1930-1995 közötti évek
ben) bekövetkezett teljes vagy részleges elapadásuk már nem jelenthetett 
pótolhatatlan veszteséget a városnak. Azonban kényszerűen megvaló
sult olyan átalakulásuk vagy helyi módosulásuk a történelmi időkben 
hasznosított forrásoknak, melynek következményeként utódjaik napja
inkban is folyamatosan megmutatkoznak a völgyben.

2. A TETTYE-VÖLGY HIDROGEOLÓGIAI VISZONYAI

A Tettye-völgy főforrás alatti hidrogeológiai ] 
rendszer tömbszelvényen j

A történelmi vízkilépések további létezése és napjainkban is zajló ter
mészetes utánpótlása annak köszönhető, hogy változatlanul fennmaradt 
azon önálló hidrogeológiai rendszer, mely a foglalásra került főforrást 
tápláló egységtől már korábban elkülönült. A történelmi források sajá
tosságai miatt a Tettye téri főforrás megmutatkozása, valamint annak 
foglalása alapvetően nem csorbította az utánpótlási lehetőségeket, 
hiszen a völgy jóval alacsonyabb részletében jelentkeztek. Az igaz, hogy 
az általuk szolgáltatott víz alapvetően a főforrást tápláló karsztból szár
mazott, ám az már nem a Tettye-forráshoz irányuló víztömegből jutott el 
a jelentkezési helyekre.

1. Prekambriumi gránit, 2. Középső
triász mészkő, 3. Alsó-jura kőzetlisztes 
márga, 4. Szarmata mészkő, 5. Pleisz
tocén kőzettörmelékes agyag, 6. Pleisz- 
tocén-holocén mésztufa, 7. Tektonikus 
vonal 8. Karsztvíz, 9-10. Átadott karszt
víz

A főforrással közös elsődle
ges víztartó, valamint a völgy 
hidrogeológiai sajátosságai 
alapján az egymástól több 
száz m-es távolságban és el
térő magassági helyzetekben 
található vízkilépéseket álta
lános jellemzőik alapján a te
rülettel foglalkozó szakembe

rek találóan szökevényforrásoknak említették. Kiemelték, hogy vizük a 
karsztból származó, de jelenlétük és tudatos kihasználásuk nem befo
lyásolhatja a főforrás ingadozó hozamát, hiszen annál jóval mélyebben 
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és kiegyenlítettebben mutatkoznak. A legmagasabb helyzetben található 
főforrástól függetlenedett állapotuk alapvetően annak következménye
ként valósult meg, hogy a tety-tyei karsztvízből igen nagy mennyiségű 
mésztufa vált ki. A mésztufa sok ezer év alatt a tettyei mészkőtömeg elő
teréből induló kiválásával (a téren még közvetlenül a mészkő felületére 
is települt) helyenként több 10 m-es vastagsággal fokozatosan kitöltötte 
a völgy mélyvonalát. Az ember későbbi és hatásos jelenléte eredménye
ként a kivált mészanyag a legutóbbi évszázadokban már erőteljesen gá
tolta a barlangos és hasadékos víztartó rendszer gyors leürülését. A kö
zépkorban a malomárkok egyenletes vagy aktuális vízjogok alapján tör
ténő ellátásához évszázadokon keresztül szisztematikusan alakítgatták a 
főforrás környezetét. A vízelosztáshoz általában gátolták (célzatosan kö
rül építették) a természetes kifolyási helyet, és gyakran - archív informá
ciók szerint sokszor megegyezések nélkül - áthelyezték az onnan indu
ló malomárkokat. E munkálatok elősegítették, hogy az oldott anyag mi
előbb kiváljon az anyagnyeréssel (építőkő-bányászattal) is folyamatosan 
átalakuló területen.

A főforrás környékén megvalósított mesterséges duzzasztások, az állandó 
anyagkiválás és az építőkő-bányászat közös eredményeként elkerülhetet
lenül felmagasodó tendenciájú lett a mésztufa-lerakódás. A helyét kény-
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szerűen változtató főforrás környékén a tereprendezések, továbbá az 
1 km hosszú természetes völgykitöltés végül már akadályozta a karszt- 
ból történő szabad vízkiáramlást. A karsztvízből származó mészanyag 
természetes növekedése és az ember általi felszínalakítás'végül az utóbbi 
évszázadokban a főforrás szájának többszöri átalakulását, valamint 
áthelyeződését eredményezte. Az egykori forrásszájak körüli kivasta
godások következményeként a Tettye tér északi sávjában véglegesen 
lefedésre kerültek kisebb barlangos üregek és vízkivezető repedésrend
szerek. A történelmi leírások szerint a főforrás aktuális megjelenési helye
- a háttér gyakran ingadozó hidrosztatikai nyomása miatt - sokáig olyan 
időszakosan áthelyeződő túlfolyásos kútaknaként mutatkozott, melyet 
követni kellett a malomárkokkal. Az időszakosan változó körülmények 
miatt az 1892-ben felavatott foglalási hely így valójában csak a mészkőtö
megből az akkori időkben karsztból véglegesen eltávozó vízmennyiség 
egy részének megszerzését biztosította. A karsztvíz jelentékeny hányada
- a korábbi évszázadokban kialakult helyzetnek megfelelően - továbbra 
is közvetlenül a völgykitöltésbe tudott átadódni a mészkő és a mész
tufa közvetlen érintkezése miatt. így a főforrástól keletre, annak kilépési 
szintjénél mélyebben a mésztufa olyan vízmennyiséget kapott állandó 
jelleggel, mely az ottani repedések helyzete alapján már nem is juthatott 
volna el azon túlfolyási ponthoz, mely később a foglalás helye lett. Tehát 
a völgyet kitöltő mésztufába a főforrás rendszeréhez már nem tartozó 
repedések közvetítésével valósult meg a karsztvíz természetes átadó- 
dása. Az emberi történelem időszakában kialakuló szökevényforrások a 
főforrás későbbi foglalása ellenére változatlanul kaphattak utánpótlást, 
hiszen a nyomóvezetékes foglalás építménye valójában csak az akkori 
aktuális feltörési pontot fogta közre. A völgyet kitöltő változóan porózus
- sok helyen agyagos lencsékkel tagolt - kőzettérben történő vízmozgást 
pedig alapvetően elősegítette, hogy a völgy felső részén a mésztufa alatt 
csak vízzárónak tekinthető kőzetek helyezkednek el. így a karsztból a 
völgykitöltésbe bejutott víz mindaddig kénytelen volt a porózus kőzet
térben tartózkodni és követni 
annak kiterjedését, míg víz
záró kőzetek alkotják a feküt. 
I. Prekambriumi gránit, 2. Szarmata 
kőzetek, 3. Pleisztocén kőzettörmelékes 
agyag, 4. Pleisztocén - holocén mésztufa 
(forrásmészkő), 5. Átadott karsztvíz

A völgy eredeti - természetes - állapotának 
rekonstrukciója
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Ezen állapot mindaddig érvényes a völgyre, míg rossz vízvezető kőzete
ket fed a mésztufa. Az Ágoston térhez közeledve azonban a fekükőzetek 
a mésztufával lefedett tektonikus vonalak mentén fokozatosan kiékelőd
nek, így az azokat felváltó és a továbbiakban már általános kőzetteret 
jelentő (és vízfelvételre már alkalmas) neogén rétegekbe végül elnyelőd
hetett a völgyirányt addig hűen követő mozgású karsztvíz.

3. A FORRÁSOK KIALAKULÁSA AZ EMBERI JELENLÉT 

KÖVETKEZMÉNYE

A szökevényforrások kialakulásának sajátosságait és működésük tör
vényszerűségeit sohasem részletezték vagy vizsgálták, mivel ok-okozati 
összefüggések nélkül elfogadták jelenlétüket. A völgy természeti adottsá
gai és folyamatai alapján azonban utólagosan bizonyítható, és ily módon 
belátható, hogy megszületésük nem természetes módon történt, hanem 
inkább a völgyben tartóssá vált emberi jelenlétnek és az azzal együtt 
járó terep átalakításoknak. A munkálatoknak csak egy része köthető 
az ipari negyed építményeihez, hiszen a középkortól kezdődően igen 
jelentős volt a Tettye környéki építőkő bányászat. Amennyiben időbeli
séget kell(ene) meghatározni a forrásokhoz, akkor történetük kizárólag 
az elmúlt 5-600 évre korlátozódhat. Megszületésük kezdete a XV. század 
környékéről induló, míg értelemszerű átalakulásuk a XX. század végéig 
tartó. A völgyben több évszázadot átfogó tudatos tereprendezések vagy 
anyagnyerések nagyságának megítéléséhez érdemes megemlíteni, hogy 
a mésztufa felületén haladó malomárkokat igény szerint áthelyezték, 
továbbá azokból leágazásokat indítottak, valamint a mésztufa - az ókor
ban még csak eseti felhasználásának ismeretében - a középkorban már 
igen kedvelt építőkő volt a városban.
A mésztufába mélyített malomárkokból a kőzet sávosan ingadozó poró- 
zussága miatt helyenként gyorsan elszivároghatott a víz, így azokat kez
detlegesen bélelték, vagy a nyomvonalakat gyakran a mésztufakitöltés 
peremének határvonalaihoz igazították. A malmokat a működtetésükhöz 
szükséges energia biztosítása érdekébe viszont kedvezőbb volt a közeli 
ároktalpaknál mélyebb helyeken létesíteni, így a völgytengelyt kitöltő 
mésztufatömeget szinte minden energiát igénylő építménynél meg kel
lett bontani. Az alapvetően pados vagy sávos megjelenésű, valamint 
agyagos közbetelepülésekkel gyakran tagolt kőzet általában könnyen 
lazítható, de az ellenállóbb, vagyis az átlagosnál jóval keményebb padjai 
szakszerű termelés esetén mindig alkalmasak voltak építőkő célú felhasz
nálásra. Ennek ismeretében a völgytalp környéki felszínalakítás üteme a 
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malmok szaporodásával és a város építőkő-szükségletének növekedésé
vel egyre inkább intenzívebbé vált. Helyenként a malmok építésétől füg
getlenül is végzett építőanyag-bányászat végül olyan tereprendezéseket 
eredményezett völgyben, hogy a XVI. századtól kezdődően napjainkig 
tartóan már nem lehet természetes állapotúnak vagy oly módon átala
kulónak tekinteni a völgy mélyvonalát. Ennek értelemszerű bizonyítéka 
sok városi épületben megmutatkozik, hiszen a tettyei Szakmáry-palota 
falaiban a legkeményebb mésztufapadok részletei ugyanúgy előfordul
nak, mint a törökkori építmények többségében (Széchenyi tér, Kazinczy 
u. stb.). További adalék a város építéstörténetéhez, hogy a völgyben a 
XIX. század végén még mindig több olyan kisebb bányát vettek fel az 
akkori építőanyag-kataszterbe, melyek kizárólag mésztufát termeltek.

A völgy morfológiai viszonyai számos helyen biztosítottak lehetőséget 
a mésztufa célzatos építőkő-bányászatához. Közülük fontos lehetett a 
forrásmészkőtömeg déli peremének környezete (Ágoston tér környéke), 
mivel ott már tartósan száraz állapotú volt az előfordulás. A termeléshez 
kedvező állapotok és a város történelmi építményeihez felhasznált anya
gok alapján a XVI. századtól kezdődően legalább 300 éven keresztül már 
szervezetten történt a Tettye-völgy morfológiájának átalakulása, helye
sebben mindvégig ember általi átalakítása. Ennek eredményeként előbb 
lett Pécs energia, és építőanyag-szükségleteit kielégítő helyszín a völgy, 
mint az alapvető városi közellátáshoz szükséges vízbeszerzési hely. E 
megállapítást tényszerűen igazolja, hogy valamennyi szökevényforrás a 
már erősen megcsonkított mésztufatömegből lépett ki, továbbá minden 
esetben csak annak alsóbb részén kerültek foglalásra megtalálásuk után 
a vízjelentkezések. A főforrás vizéből korábban kivált völgykitöltésben 
azonban nem helyezkedett el sohasem egységes helyzetben az átadódott 
karsztvíz, hiszen a forrásmészkőtömeget gyakran tagolják hordalékos 
kitöltések, valamint a kiválási eseménysorozat közben áthelyeződött és 
így természetes módon eltemetődött patakmedrek. Azok jelenléte így 
állandóan meghatározta a mésztufában tartózkodó víztömeg mozgásá
nak irányát és lehetőségeit.
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A helyenként igen heterogén víztartó kőzettér jelenléte ellenére viszont 
teljesen közös jellemzője volt az ember által mesterségesen feltárt szö
kevényforrásoknak, hogy mindegyikük már mesterséges kiképzett 
(megbontott, lebányászott, kiüregeit stb.) terepszint alatt jelentkezhetett, 
hiszen a forrásmészkő alsó szintjein találhatók a leginkább porózus és 
jelentős kiterjedésű vízvezetésre alkalmas sávok. Az azokból megszerez
hető víz pedig mindig fontos volt a tettyei főforrás kiszámíthatatlansága 
és hozzáférhetetlensége miatt, tehát célzatosan kutakat, aknákat mélyítet
tek a völgyben lakók víznyerési céllal. A kutak vizének eseti eltűnésekor 
a szelvényeket átalakították, tovább mélyítették, vagy azokból vágatokat, 
kisebb tárókat hajtottak ki oldalirányokba. A bányászattal megbontott fal 
lábvonalában történő vízjelentkezéseket ugyanilyen módon követték a 
mésztufa tömegébe, majd oda bejutva kisebb-nagyobb üregeket (foglalá
sokat) létesítettek az állandó vízszolgáltatás érdekébe. Mindezek mellett 
az egykori eltemetődött patakmedrek nyomvonalában olyan kiiszapoló- 
dott anyagokat lehetett megszerezni a helyi fazekasoknak, melyeket eseti 
finomságuk és gyakori felhasználási céljuk alapján néha pipaagyagnak is 
tituláltak. A felhagyott és száraz állapotú kis tárókat célszerű átalakításuk 
után még lakóhelyként is hasznosították (Madas J.: Budai külváros házai

100



Kraft János: A pécsi Tettye-völgy...

c. munkájában említettek szerint). A különböző célú gödör és üregmélyí
tések, víznyerő tárók kivájása stb. következményeként végül mindegyik 
szökevényforrás barlangszerű foglalással került hasznosításra, tehát nem 
igazán voltak természetes állapotúak az egykori kilépési helyek a törté
nelmi vízellátórendszerbe való bekötésük idején. A Tettye-forrástól füg
getlen első vízvezetékek kiépítésének idejére már oly mértékben átalakult 
a völgytalp, hogy a mésztufába mozgó víz törvényszerűségeit megismer
ték és ennek birtokában ellátási céllal, folyamatosan kihasználhatták a 
völgy megbontott részleteiben fakadó/fakasztott vizeket.
A későbbiekben csak szökevényforrásként említett mesterségesen feltárt 
vízkilépések egymást követő felfedezése, majd célzatos foglalása valójá
ban csak az előbbiekben jelzett feltételek teljesülése után volt kivitelez
hető. Tehát a forrásfoglalások idejére a mésztufát a völgytengelyből az 
adott helyszíneknél legalább 5-20 m-es vastagsággal - vagyis igen jelen
tős mennyiséggel - már el kellett távolítani. Megemlítendő még, hogy a 
Tettye-forrás vizéből azonban továbbra is vált ki mészanyag, ám az már 
sohasem pótolhatta az innen elszállított kőzettömeget, továbbá a folya
matos kiválási helyszínek általában csak a malomárkok nyomvonalára 
(és gondot okozóan a malomkerekek felületére) koncentrálódtak.

4. A SZÖKEVÉNYFORRÁSOK HELYE ÉS RÖVID TÖRTÉNETÜK

A város történetének adatai meglehetősen hé
zagosak a Tettye-völgyből megvalósult víz
ellátásra vonatkozóan. Jelenlegi ismerete
ink szerint megbízhatóan a hódoltság korától 
kezdődően rögzítik szökevényforrások jelen
létét a völgyben. Valószínűsíthető, hogy csak 
a XVI. század idején alakulhattak ki az első 
mesterséges vízkilépések, majd a későbbi év
századokban a kor követelményeihez igazod
va mindig módosult helyük és szerepük. A 
völgy történelmi forrásainak adatai így csak 
akkor válnak megbízhatóvá, mikor már pon
tosítják azok helyét, és esetleg az érintett in
gatlant is megnevezik annak ellenére, hogy a 
források többségét kezdetben még nem lehe
tett közellátási célra felhasználni.

Pálffy M. 1926-os utólagos rekonstrukciós térképe a tettyei 
szökevényforrásokról
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Az első említések idején anyagi viták, helyi telekhatár-problémák, vízjog bir
toklása, malomtulajdonosok feltételei vagy zsarolásai stb. miatt nem is lehettek 
a város számára hozzáférhetők. A szabad királyi város rangjának megszerzése 
után időszakban viszont már igencsak megnőtt Pécs vízigénye, tehát napjaink
hoz közeledve egyre megbízhatóbbak az archív híradások. A korábbi köztes 
helyzetek vizsgálatakor és elemzésekor a városi iratok (a XVIII. század végén 
és a XIX. század elején) már több forrást is megemlítenek a Tettye völgyéből. 
Azokat kezdetben szinte minden esetben és sajnos a későbbiekben még gyak
ran csak az aktuális vagy volt telektulajdonosok nevével azonosítják. Az ipari 
területen viszont igen gyakran változik a malom vagy a telektulajdon és azzal 
együtt járóan az azonosítást szolgáló név is, így sok olyan forráselnevezés 
került köztudatba, melyek valójában ugyanazon vízkilépésre vonatkoznak. 
Az ekkor rögzített forrásnevek közül azonban mégis érdemes megemlíteni a 
Heigl és Barátúr környéki elnevezéseket, hiszen azok többször és több forrásra 
vonatkozóan előfordulnak, tehát valójában csak eltérő megnevezései azon 
helyszíneknek, melyek végül teljesen más néven kerülnek rögzítésre a város 
későbbi irataiban és térképein. A XIX. század második felében a szökevényfor
rások ellátórendszerbe való csatlakoztatásakor azonban már véglegesen rög
zítődnek azon elnevezések, melyek szerint a tettyei völgyben délről északra 
haladóan megtalálható volt legalsó helyzetben a Puturluki (Potterluki), felette 
a Kniffer- (Knieffer), majd a Püspökmalmi- (Heigl) és végül legmagasabb 
abszolút helyzetben az Ó- (Barátúri) forrás. Fokozatos megjelenésük majd 1- 
200 éven át folyamatos megemlítésük a várostörténeti krónikákban azonban 
nem véletlen, hiszen a büszke címet megkapó város önállóságának első évti
zedeiben képtelen volt megbízható alapellátást biztosítani lakóinak. Ennek 
okán minden XVIII-XIX. századi polgára vagy több nemzedéke vágyakozott 
az újabban megtalált és közismertté vált vízkilépések vízjogának mielőbbi 
megszerzésére. Itt kell megjegyezni, hogy a későbbi évtizedekben sokan és 
sokszor mégis összekeverik a neveket, sőt néha egy forrásnévre vonatkozóan 
(pl.: Szamárkút, Mindszent stb.) több vízkilépést is összevonnak, vagy az utcai 
közkutak, vízelosztó tartályok helyét (melyek nem azonosak a források fogla

lásával) jelölik fakadási pontnak. Az 
átfedéseket értelmezve, a terület tör
ténelmi térképeit és egykori városi 
iratokat megismerve az alábbiakat 
lehet pontosítani a szökevényforrá
sok kronológiájában.

Tettye völgy a XVIII században

A Puturluki-forrás eredeti helyzetének 
rekonstrukciója
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1. Prekambriumi gránit, 2. Szarmata kőzetek, 3. Pleisztocén kőzettörmelékes agyag, 4. Pleisztocén 
- holocén mésztufa (forrásmészkő), 5. Átadott karsztvíz, 6. Puturluki forrás

A főforrástól és annak vízszolgáltatásától teljesen független vízbeszer
zés lehetősége a tettyei völgyben már mindenképpen bekövetkezhetett a 
hódoltság idején. A közhasznú felhasználásra alkalmas első tettyei fog
lalt szökevényforrásként említik sokáig azon Puturluki vízkilépést, mely 
valójában a legtávolabbi helyszín volt a Tettye tértől, vagyis a minden
kori főforrástól. Az egykori Budai külváros igényeit - feltehetőleg már 
a XVII. században is állandóan - kiszolgáló forrás építményeit a XVIII. 
századi városi krónikák szerint gyakran átépítik (pld.: 1744., 1774. évi T. 
jkv.-ek), továbbá vezetékét többször is módosítják, javítják. Az általa biz
tosított mennyiség azonban nem volt igazán számottevő, de mint első
ként hasznosított szökevényforrás, vize mégis sokáig volt felhasználva, 
egészen végleges elapadásáig. Terepszint alatti első foglalása („Brünnen 
Quill") olyan vágattal indult (neve is erre utaló) mely valójában mésztu
fába kialakított, folyamatosan meghosszabbított üreg lehetett. A vágat 
hossza a javítási és bővítési jegyzőkönyvek alapján jóval meghaladta 
a 10 m-t, míg az általa napfényre kivezetett víz egy része a völgytalpi 
helyzetű közeli közkúthoz („Putter Brünn") jutott. Az egykori kút helyét 
azon vízvezetéki csövet is magába foglaló építmény maradványai alap
ján lehetett pontosítani, mely a XX. század végén létesült csapadékcsa
torna munkaárkában elbontásra került. Az idáig eljuttatott víz jelentős 
része délre irányulóan önálló vezetékkel a külvárosi lakosság ellátását 
biztosította több évszázadon keresztül. A forrás egykori jelentőségére 
utal azon további tény, hogy a szab. kir. város egyik korabeli sörgyárá
hoz kb. 500 m hosszú külön vezetéket építettek ki a forrás melletti önálló 
kútház létesítésével. A vezeték az egykori Sörház utcába tartóan került 
megépítésre, de nem sokáig volt használatban. Természetes folyamat
ként alakult ki azonban a későbbiekben a forrásra vonatkozóan, hogy a 
túlzott igényeket nem tudta folyamatosan ellátni az első foglalás helye, 
így a későbbi évtizedekben tovább kutakodtak újabb „vízszaporítás" 
céljából környezetében. Az időszakosan megvalósult átépítések és bőví
tések közös eredményeként végül fokozatosan északabbra helyeződik 
majd át a forrás foglalása. Értéket jelentett mindenkinek, hiszen ez volt 
az első olyan tettyei vízkilépés, melyre vízjoga volt a városnak. Megtar
tása az adott körülmények között viszont csak úgy volt megvalósítható, 
ha a forrásfoglalás helyét szükség szerint átépítik, vagy áthelyezik a 
völgytalpon, követve a vízzel kitöltött részletek módosulásait, áthelyző- 
déseit. E munkák azonban nem voltak igazán sikeresek, hiszen a Putur- 
luki-forrás a XIX. század második felében teljesen elapadt, köszönhetően 
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annak is, hogy a völgy magasabb részletében lévő későbbi források fog
lalását azok megvétele után folyamatosan felújítják vagy átépítik. így a 
Puturluki-forrás az 1870-es években már nem is kap természetes módon 
utánpótlást. Az innen induló vezetéket ekkor kényszerűen meghosszab
bítják, majd ily módon a Kniffer-források, valamint a tettyei főforrás 
1/3-nyi vízének megszerzése után biztosítanak elfogadható betáplálást 
1876-tól kezdődően a továbbiakban is használt vezetékébe. Foglalást 
azonban teljesen felhagyták, mely végül az enyészeté lett. Megrovóan 
írja később a hálátlan utókorról a pécsi sajtó „...puturluki vezeték egy
szerű téglavályú volt, amelybe régen a közeli kis forrást is bekötötték. A 
kis forrás szája elapadt az üregét pöcegödörnek használták. A régi forrás 
szája a pöcegödör túlfolyója lett.." (Pécsi Figyelő 1891. március 7.).
A XIX század eleji vízhiányos helyzetet jól jellemzi, hogy az akkori Potor- 
luk melletti és feletti telkeket 1806-ban felvásárló Kniffer János fűrészmal
mának megépítése mellett a későbbiekben még forrásvíz megszerzésére is 
vetemedik saját telkein belül. így alapozza meg azon hírnevét, mely szerint 
kis idő elmúltával ingatlanján saját használatú források is találhatók. Az 
első híradások nem pontosítják, hogy a későbbi Kniffer-források a meg
vásárolt ingatlan mely részében voltak találhatók. Amennyiben energiát 
is kellett szolgáltatniuk, akkor az északi határvonalnál valószínűsíthető a 
nagyobb jelentőségű „fakasztási hely". Több esetben forrásokról tesznek 
említést a Kniffer-malomra vonatkozóan az archív adatok, mely nem lehet 
elírás, hiszen még a XX. század közepén is két foglalási pontot áthelyezés
sel újítottak fel a későbbi kesztyűgyár ellátása érdekébe.
Korábban viszont, vagyis a családi vállalkozás nehéz időszakában azon
ban megpróbáltak tőkét kovácsolni az ingatlanokon belül kialakított 
forrásokból, hiszen 1852-ben felajánlásra kerül a városnak azok vize a 
rossz állagú fűrészmalommal való együttes megvétellel. A város azon
ban nem kap az alkalmon. Inkább megpróbálja a közeli többször áthe
lyezett Puturluki-forrás további kutatását, hiszen az 1823-ban elvégzett 
munka eredményessége (T. jkv. 771/1823) látványosan lecsökkent. Nem 
adnak egyértelmű tájékoztatást az akkori hiányos híradások arról, hogy 
Kniffer család saját telkén megvalósított vízfakasztásai milyen mérték
ben befolyásolták a Puturluki-forrás tartós vízszolgáltatását, de a völgy 
hidrogeológiai sajátosságai alapján bizonyára a magasabb helyzettel épí
tett malomhoz tartozó források az alacsonyabb helyzetű Puturluki hoza
mának csökkenésében hatásosan közreműködhettek. Talán túl drága 
volt a malom tulajdonosának ajánlata, vagy bíztak az elapadó jellegű 
forrás hozamának növelésében (T. jkv. 3549/1852), így az akkori Knif
fer-források egyelőre még nem kerültek a város birtokába. Hamarosan 
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nyilvánvalóvá vált mégis, hogy a Puturluki-forrás vizének növelése hiú 
ábránd maradt, így néhány szárazabb nyár elmúltával megkezdődtek 
az egyezkedések. Végül 1864-ben jegyzőkönyvbe került, hogy „...ezen 
malomhoz tartozó vizet a városi közönség vízvezetékébe vezetni és így 
a közelmúlt években több ízben, a nyáron szakadatlan panaszolt vízhiá
nyon segíteni lehessen..." (T. jkv. 223/1864). A további évtizedekben egé
szen a Tettye főforrásának foglalásáig állandó betáplálást biztosítanak 
a Kniffer-források a városi ellátásba. A Tettyéről induló nyomóvezeték 
kiépülése után viszont a Hamerli Kesztyűgyár kapja meg az elsődleges 
felhasználási jogot. Az 1930-as években végzett Tettye téri vízfakasztó 
munkálatok miatt az akkori források hozama erősen csökken, így a Vince 
utca alatt hamarosan új foglalást, valamint vízelosztó tartályt építenek ki 
a gyár finanszírozásával. Az elosztótartályból a Kesztyűgyár, valamint az 
Ágoston téri tűzcsap önálló vezetékekkel kapott igen sokáig folyamatos 
ellátást. A források háttérbe szorulása ellenére még jó néhány évtizedig 
(1916-tól az 1970-es évekig) innen is történt az utcák öntözése valamint 
későbbiekben a locsolóautók feltöltése. A tartósan kihasznált vízvétele
zési helyet, vagyis a kesztyűgyár ÉK-i sarkánál megépített víztartályt, így 
tévesen elnevezik Mindszentek forrásának, mely említés sajnos többször 
is előfordul a helyi sajtóban. Az elosztótartály természetes utánpótlása a 
felhasználási célok felhagyása ellenére egészen 1998-ig folyamatos, majd 
akkor a tettyei csapadékcsatorna fektetésekor átvágják a vezetékeket az 
utcatengelyben található pinceszerű foglalással együtt.
A völgy magasabb részletében a Tettyéhez jóval közelebb található a 
Püspökmalom alatti mesterségesen kialakított vízkilépés kezdetben csak

Knijfer forrás foglalásából délre tartó történelmi vízvezetékek
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Heigl-forrásként szerepelt a városi krónikákban, hiszen a XIX. század 
közepén a telektulajdonos Heigl Lipót molnármester. Telkéről induló 
kisebb üregben mutatkozó forrás akkor még jelentéktelennek mutatko
zott. Ennek okán nem is nagyon akartak foglalkozni azzal, hogy vizét 
mielőbb birtokolja a város. Inkább csak a telektulajdonos és családja, 
valamint a szomszédok kezdték el tartósan használni vizét, hiszen a 
magasabb helyzetű Ó-forrástól a házaik elé érkező vezeték közkútja néha 
egyszerűen nem kapott betáplálást. A XIX. század közepére viszont már 
e vízkilépés is felértékelődött, hiszen a Tettye még mindig elérhetetlen 
volt a városnak. A forrás felhasználási jogát végül 1860 körül megvásá
rolja a város, és az akkori kezdetleges foglalással nyerhető vizeket folya
matosan bevezeti az akkori években átépített ellátó rendszerébe. A forrás 
vizét kevésnek találva azonban többször átépítik foglalását és csatlakozó 
vezetékét, miközben az ásásokat idegen területen is végezték. A magán
jogi viták évekig eltartanak, de végül a munkálatokat büszkén összegzi 
Zsilla V. városi főmérnök 1876-ban azzal, hogy a „...Püspömalmi-for- 
rás beljebbítése által ezen forrás vízmennyisége tetemesen szaporítva, 
legalább megkétszerezve lett...". A többszöri átépítés eredményeként a 
XIX. század végére a legnagyobb hozamú szökevényforrássá alakult át 
a korábbi alacsony hozamú vízkilépés. Használatát azonban elbizonyta
lanította vagy nehezítette a foglalás feletti és környéki területhasználat, 
melyről a korabeli sajtó így tájékoztatott: „...A Püspökmalmi-forrás egy 
hosszú, barlangszerű üregből nyitott mederbe folyt ki. A barlang a régi 
Püspökmalom alatt húzódott, istálló, árnyékszék, trágyadomb, disznóól 
és piszkos malomárok volt felette. A barlang föld boltozata szivárgott és 
csepegett. A forráshoz bárki bemehetett, mert nem zárták le, de a fenti 
rondaságokkal sem törődött senki sem, a forrásokat nem ellenőrizték a 
hatóságok..." (Pécsi Figyelő 1891. március 7.).
A mai Böckh J. utca elején lévő történelmi forrás fontosságát leginkább 
azzal lehet utólagosan érzékeltetni, hogy a Tettye-forrás 1892-es foglalására 
kiépült nyomóvezetékbe még e vízjelentkezést is bekötik. Állandó haszná
latához zárt kivezetése mellett külön tartályt is építenek. Az 50 m3-es tartály 
erősen korrodált levegőztető csöve napjainkban is megtalálható a Tettye u. 
keleti oldalán (Böckh J. utcai sarokban). Viszont a forrás állandó karban
tartása bekötése után már nem szakszerű, és megkezdődik hozamának 
fokozatos csökkenése, majd a Karsztakna mélyítése következményeként a 
forrás véglegesen elapadt, és foglalásának helyét hamarosan felszámolták. 
A völgy legmagasabb abszolút helyzetű és a történelmi híradásokban 
már másodikként említett szökevényvize az Ó-forrás vagy Barátúr kör
nyéki vízkilépés volt. Megnevezése és helye egyaránt árulkodóan utal
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Áttekintő térkép a lelti/e- 
völgyi siökcvcnyforrások első 

foglalásaival

arra, hogy a Tettyét, mint főforrást e vízkilépés tágabb környezetéből in
dulóan kényszeríthette az emberi jelenlét fokozatosan nyugatabbra. Az 
alapvetően természetes kifolyású, ám a tartós használat kezdetén mégis
csak időszakosan megmutatkozó vízjelentkezés a mésztufatömeget tar
tósan megbontó Irma-völgy irányából érkező eróziós árok talpán volt. 
Vizét aknaszerű foglalással a XVIII. század végétől indulóan sok évti
zeden keresztül csak a tettyei völgy lakossága számára hasznosították, 
mivel a malomtulajdonosok az általa 
szolgáltatott víz csekélysége és kiszá
míthatatlansága okán lemondtak annak 
felhasználásáról. A XIX. század elején az 
akkori időkben tovább mélyített terep
szint alatt alakították tovább a vízvéte
lezési helyet. így alakult ki az állandóbb 
vízmennyiségek megszerzését biztosító 
pinceszerű foglalása, de az építmény a 
környezetébe sűrűn érkező hordalékok 
miatt mégis állandó felügyeletet és ké
sőbbi átépítéseket igényelt vizének hasz
nálata. Gyakran zavaros vize miatt csak 
rövid vezetéket építettek ki tartós hasz
nálatához. Vezetéke a Püspökmalmi- 
forrás déli előterében kialakult közterü
letre (Barátúr környéke) irányult, ahol 
sok évtizeden keresztül kifolyós közku
tat táplált. Emiatt nevezték sokan téve
sen Barátúr környéki forrásnak, hiszen a 
fakadási pontot azonosnak tekintették a 
közkifolyó helyével. Helyi ellátó szerepe 
akkor növekedett meg látványosan, ami
kor a Püspökmalmi forrást is bekötötték 
a várost ellátó zártrendszerbe. Viszont
vizének tartós csekélysége miatt 1876-ban a foglalástól északabbra kü
lön közkutat létesítettek a tettyei vezetékből leágaztatva. Ennek okán a 
későbbi rekonstrukciós munkák tévesen az újabb közkifolyó helyét azo
nosítják a kilépési helynek, mely valójában a mai Böckh J. u. 33. sz. ingat
lanon volt. Folyamatos működése az 1930-as évek közepéig ismert, ám 
akkor a Püspökmalmi forrással együtt fokozatosan elapadt a karsztakna 
mélyítésének értelemszerű következményeként, mivel annak létesítése 
teljesen elvonta a forrásokat tápláló repedésekből a karsztvizet.
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5. A SZÖKEVÉNYFORRÁSOK NAPJAINKBAN

A város egykori vezetésének szívóssága végül eredményes lett a tettyei 
völgyben, hiszen a XIX. század második felében valamennyi mestersége
sen kialakított szökevényforrás vizének felhasználási jogát megszerezte. 
A nagy hozamokat produkáló főforrásra alapozott nyomóvezeték kiépü
lése viszont elértéktelenítette a völgy alsóbb helyzetű forrásait, és meg
kezdődött azok fokozatos kiiktatása a rendszerből, mely együtt járt fo
lyamatos elfeledésükkel. Néhány év múltával már a helyüket is csak ke
vesen tudták, ám vízhiányok esetén mégis sokan nosztalgiáztak egykori 
létükről. Csak néhányan őrizték meg emlékezetükben, hogy a tettyei víz 
fokozottabb kihasználása érdekébe a korábbi évtizedekben elvégzett 
munkálatok valójában csak részlegesen változtatták meg azon önállósult 
hidrogeológiai rendszert, melynek fennmaradásában és továbbfejlődé
sében az ember inkább véletlenül, mint tudatosan, de igen jelentős mér
tékben közreműködött. így számukra nem lehetett meglepő azon ese
mények bekövetkezte, hogy a völgyet kitöltő erősen roncsolódott felszí
nű mésztufa továbbra - tehát napjainkban - is nyer állandó utánpótlást 
a karsztból, és a folyamat bizonyítékaként új vízjelentkezési helyek ala
kultak ki a völgyben. E helyek és az általuk tartós - ám mégiscsak inga
dozó - vízszolgáltatás utaló arra, hogy a történelmi időkben az ember 
állandó jelenléte által erősen befolyásoltan megszületett rendszer ido
mulni tudott a későbbiekben kialakult helyzethez és annak követelmé

nyeihez. Az előbbiekben csak rövi
den vázolt eseménysorozat, vala
mint a Tettye tér déli peremén - az 
egykori Püspökmalmi-forrás helyé
hez közel - napjainkban megmu
tatkozó vízkilépés alapján minden
ki számára belátható, hogy a tettyei 
szökevényforrások utódjait jelentő 
vizek napjainkban is változatlanul 
megmutatkoznak a völgyben. 
Mennyiségük és jelentkezési he
lyük természetesen nem azonos az

\ A Püpökmalmi- és Ó-forrásokat ellátó repedésrendszer 
módosulása, mivel a duzzasztásos tettyei víztermelés 

eredményeként a mésztufába átadott karsztvíz 
napjainkban már csak így juthat napfényre 

(Gyuri úti táró bejárata)
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elmúlt időkben megismertekkel, hiszen az előfordulásukat eredménye
ző korábbi állapotok igen jelentős mértékben módosultak, vagy - pon
tosítva a jelenlegi helyzetet - a völgy nagyobb részében véglegesen fel
számolódtak. Sok évtized elteltével viszont már az is megállapítható, 
hogy áthelyeződésük nemcsak a valószínűsíthető egymásra hatásuk és 
a karsztakna későbbi (1935-39-es években elvégzett) mélyítésének követ
kezményeként történt, hanem a XX. század végi csatornázás, valamint a 
Tettye-forrás jelenlegi fokozottabb (1993-tól duzzasztásos) kihasználása is 
hatásosan közrejátszott a víztartó rendszer módosulásában. A város vízellá
tó rendszerének többszöri és helyenkénti végleges átalakítása, vagy idősza
kos átépítése következményeként pontszerűen megtörtént teljes elapadá
suk, mely történetük és időszakos áthelyeződésük alapján nem okozhatott 
sohasem megoldhatatlan problémát vagy pótolhatatlan hiányt. Ám az em
beri tevékenységekre válaszul megtörtént olyan újabb szőkevényforrás(ok)
kialakulása is, mely(ek)nek 
megszületéséhez a völgy je
lenleg is kedvező állapotokat 
biztosít a forrásmészkő ös
szefüggő jelenléte okán. így a 
napjainkra kialakult helyzet 
szerves folytatódását jelenti 
a történelmi múltnak, hiszen 
a korábbi szökevényforráso
kat tápláló karsztvíz jelenléte 
napjainkban is állandó jelen
ség a tettyei völgyben.

Kniffer forrás 1940-ben felújított 
foglalásának kibontása 1998-ban

A közelmúltig lezajlott - sokak által véglegesnek tekintett - változások
ra és azok sorrendiségre utaló, hogy az elfeledett szökevényforrások kö
zül csak a Püspökmalmi- és az Ó-forrás apadt el véglegesen a karsztakna 
mélyítésének következményeként, de az egykori Kniffer malom melletti 
forráscsoport változatlanul tovább működött elfeledetten. így az 1980-as 
években megkezdett tettyei rekonstrukciós munkálatok, majd a későb
bi duzzasztásos víztermelés értelemszerű következményeként történik 
immár több mint 10 éve, hogy a valamikori Ó forrással közel azonos ab
szolút szintben a Tettye tér alatti mesterséges vágatban (Gyuri úti táró
ban) önálló fakadási ponttal megjelent a mésztufába továbbra is átadó
dó karsztvíz. Tartóssá vált jelentkezése igazolja, hogy az elmúlt évszá
zadokban az ember ugyan megváltoztatta a tér és a völgy morfológiáját, 
de nem tudta véglegesen lezárni, felszámolni a vízmozgásokat biztosító 
repedéseket. Azok a karsztosodott mészkőből a korábbi helyszínekhez 
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viszonyítottan eltérő (inkább emeltebb) szinteken jelenleg is biztosítanak 
a mésztufába folyamatos vízátadódást. A karsztaknához vezető táró ko
rábban - évtizedeken keresztül - száraz szelvényében fakadó forrás jelzi, 
hogy a tettyei karsztból változatlanul történik a vízkiáramlás a mésztufá
ba annak ellenére, hogy korábban e lehetőséggel nem igazán számoltak. A 
táróban természetes módon fakadó víz, valamint a Kniffer-forrás környéki 
- egykori foglalásoknál azonban már alacsonyabb szinteken történő - víz
jelentkezések megerősítik, hogy a fokozottabb, vagyis a duzzasztásos víz
kivétel a tettyei karsztból együtt járt azzal, hogy a mésztufa változatlanul 
vízvezető kőzet maradhatott a forrás előterét jelentő völgyben.
A Szent Vince utca tengelyében kialakított és utolsóként megszüntetett 
foglalásokat így csak látszólagosan lehetett 1998-ban felszámolni, hiszen 
azok egykori szintjénél alacsonyabban a mésztufa jelenleg is vízzel 
telített állapotú. Tehát hiába vágta át a csapadékcsatorna munkaárka a 
Kniffer-források vezetékét és a történelmi foglalások (Puturluki kútház) 
építményét, az átadódott karsztvíz a korábbinál mélyebb szintekre kény
szerülve változatlanul jelen van a völgyben. Ennek megfelelő jelenség, 
hogy a Kniffer-források foglalásának előterében a Kesztyűgyár EK-i 
sarka előtt az úttest alatt néhány m-rel megmutatkozott még a valamikori 
Puturluki-forrás késői utódja is, pedig azt már jóval korábban elapadt- 
nak tartották. Az egykori történelmi vízkilépést ellátó forrásmészkő aljá-

Az egykori Puturluki- és Kniffer-források közötti munkaárok talpán 
víz jelen (kezes 1998-ban
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ból (vízvezetéki maradványok alatt) olyan intenzitással jelent meg már 
1996-ban az idáig eljutott karsztvíz, hogy az akkor bányászati módsze
rekkel épülő csapadékcsatorna északra tartó haladásakor szivattyúkat 
kellett használni a biztonságos munkavégzéshez.
A csapadékcsatorna munkaárkának kinyitása hónapokon keresztül 
együtt járt azzal, hogy a mésztufából több helyen és eltérő szinteken tar
tós vízkifolyások mutatkoztak.

így az egykori Kniffer malom környéki források mesterséges elapasz- 
tása valójában csak látszólagos, hiszen az itt jelentkező vizeket jelenleg 
az utólagosan kiépített szivárgórendszerrel szükséges összegyűjteni. A 
XX. század végén létesített csapadékcsatorna alatti szivárgó jelenléte és 
állandó működése igazolja, hogy a Szent Vince utcai közműnek és árká
nak létesítésével a völgy alsóbb részén a történelmi források foglalásai 
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felszámolódtak ugyan, de az azokat tápláló rendszer mégsem került tel
jes mértékben megszüntetésre. Az a természeti adottságok és viszonyok 
alapján tovább működik, hiszen a völgyben és a Tettye tér környékén a 
napjainkig elvégzett különböző célú munkálatok eredményeként a karszt
víz helyzete, valamint a mésztufában irányuló átadódási helyek a korábbi 
állapotokhoz viszonyítva kényszerűen módosultak. A XX. századi emberi 
tevékenységek alapvetően nem is gátolhatták meg a szökevényvizek elő
fordulásának lehetőségét a völgyben, hiszen a megcsonkított mésztufatö
meg vízvezető képessége változatlanul megmaradt.
Napjainkban a szökevényforrások késői utódjaként történik a Gyuri úti 
vágatban a tartós vízjelentkezés a vágatot lezáró vasajtónál napfényre 
jutva, továbbá délebbre még mindig folyamatos jelenség azon vízmoz
gás a völgyben, mely irányítottá vált a csapadékcsatorna körül létesí
tett szivárgótest jelenléte miatt. A munkálatok eredményeként a völgy 
alsóbb részén kialakult természetes víztartó rendszer jelenleg már igen 
kevés utánpótlást kap, hiszen a tettyei szökevény víz jelentékeny hányada 
végül a csapadékcsatorna körüli szivárgótest szelvényébe irányítottan 
kerül összegyűjtésre.
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ADATOK A MECSEKI 
„VÖRÖS-HEGY" FLÓRÁJÁHOZ

Millner Pál

Előszó

M
illner Pali bácsit - néhai Vöröss László Zsigmond főiskolai tanár 

közvetítésével - az 1970-es évek elején ismertem meg. Beszél
getésünk során ő hozta elő, hogy távolabbi rokonok vagyunk: 
„édesapám (Millner József) és anyai dédapád (Daday Ferenc) felesége (Mill
ner Anna) édestestvérek voltak" - említette szerényen. E rokoni kapcsolatunk 

tisztázása után és hasonló érdeklődési körünknél fogva Pali bácsival gyakran 
találkoztam. Többször vettünk részt közös kirándulásokon, amikor - az általa 
felfedezett - ritka növények lelőhelyeit sorra megmutatta. Ezek után megtisz
teltetésnek érzem, hogy felkértek jelen dolgozat bevezetésének megírására.

Millner Pál 1902. január 10-én született Pécsett. Édesanyja Gianone Ida 
Terézia régi pécsi családból származik. A Gianonek az olasz-svájci Brione- 
ból kerültek Magyarországra, és kőfaragással foglalkoztak. Ők készítet
ték a szekszárdi templom oltárát, a Jakab-hegyi Zsongor-kő vaskorlátját, 
a pécsváradi városháza faragott kő ablakkereteit, valamint a pécsi szé
kesegyház előtti két obeliszket. A Millner név eredetére az 1700-as évek 
végéig lehet visszakövetkeztetni. A Millnerek Salzburgból kerültek a 
Fertő-tó melletti Vedénybe (ma Weiden am See), ahol 150 éven keresztül 
több generáción át kántortanítóként tevékenykedtek. Pali bácsi édesapja 
Millner József, az Osztrák-Magyar Bank pécsi fiókjának tisztviselője volt. 
Korán meghalt (1912), s három fiúgyermeket hagyott maga után árván. 
Egy ideig viszonylag jó körülmények között éltek, mert édesanyjuk az 
Osztrák-Magyar Banktól aránylag magas özvegyi nyugdíjat kapott. Ez 
az anyagi juttatás azonban a Trianoni békeszerződés után megszűnt, s a 
megcsonkult család meglehetősen szerényen élt.

Pál a négy elemi után a nyolcosztályos Ciszterci Gimnáziumban folytatta 
tanulmányait. Kitűnő tanuló volt, de az érettségi után - a nehéz anyagi 
körülmények miatt - nem tudott tovább tanulni. Sokáig a Dunagőzhajó- 
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zási Társaságnál dolgozott megbecsült számszaki tisztviselőként. Utolsó 
munkahelyén a pécsi Bányakórháznál tevékenykedett, mint gazdasági 
ügyintéző. Egész életét Pécsett élte le, csendesen, szerényen, de művelt
séget, kultúrát illetően nagyon igényesen. Családot nem alapított, édes
anyjával és fiatalabb fivérével - az ugyancsak nőtlen Millner Jenővel
- 1956-ig hárman éltek együtt. 1956-ban édesanyjuk a Prohászka Kato
likus Szeretetotthonba került. Ekkor a két testvér egy kertvárosi kertes 
házba költözött (Pécs, Táncsics Mihály u. 74.).
Hivatása mellett egész életét a természetjárásnak és a növényvilág 
kutatásának szentelte. E téren különösen ragaszkodott szülőföldjéhez, 
Baranya megyéhez, ahol elsősorban a Mecsek jelentette számára a kikap
csolódást. Ifjúkorában legtöbbször Pintér Jánossal - a mai „Pintér-kert" 
(Pécs, Tettye tér 9.) arborétumának megalapítójával - járta a Mecseket. 
Később hasonló korú barátaival Csokonay Sándor forráskutató tanárral, 
Baranyai Aurél főgyógyszerésszel és Millner Jenő testvérével indultak 
mecseki túrákra. Szorgalmas önképzéssel beletanult a florisztikába, s 
kitűnő fajismeretre tett szert. Útinaplóiban szinte egyedülálló precízség- 
gel rögzítette a talált növények lelőhelyeit. Florisztikai érdeklődési köre 
révén kapcsolatot létesített korának pécsi botanikusaival, így Horvát 
Adolf Olivér ciszterci és Vöröss László Zsigmond főiskolai tanárral. így 
került Millner Pál növénygyűjteménye a Pécsi Tanárképző Főiskola (ma 
Pécsi Tudományegyetem) Növénytani Tanszékének herbáriumába.
Pali bácsi egyéniségét a szerénységgel jellemezhetjük leginkább. Ennek 
legfőbb bizonyítéka, hogy rengeteg florisztikai adata ellenére alig pub
likált. Mindössze két szerény cikke jelent meg a Botanikai Közlemények 
(1972) és a Búvár (1973) hasábjain. Tehát nem azért kutatta a Mecsek 
flóráját, hogy őt „észrevegyék" a szakemberek, hogy kutatásaival érde
meket, elismeréseket szerezzen. Azért vizsgálta a növényvilágot, mert
- esztétikai érzéke révén - önzetlenül „beleszeretett" a természetbe. Éle
tét így a felfedezés, a kutatás eredményeinek csodálatos érzése, öröme 
szőtte át. Ez volt botanikai pályafutatásának mozgatórugója. így érte el, 
hogy szabadidejének nagy részében azzal foglalkozhatott, amit igazán 
szeretett. E rohanó világban kevés embernek adatik meg az ilyesmi.
Fent említett barátaival (Baranyai Aurél, Csokonay Sándor) és fivéré
vel (Millner Jenő) idősebb korukban is gyakran kirándultak a mecseki 
„Vörös-hegy"-re. Pécsi tisztelőik a négy barátot „vörös-hegyi remeték" 
néven becézgették. A hegytetőn egy kis faházikó állt részükre menedék
helyül. Ezt a helyet a Mecsek túristatérképén „Csokonay-tanya" néven 
jelzik. A négy férfi egy életen át tartó barátságát csak haláluk szakította 
meg. Egymáshoz való kötődésük jelképe, hogy mind a négyen néhány 
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éven belül távoztak el végleg körünkből. Pali bácsi 1983. szeptember 30- 
án halt meg. Barátságuk emlékét a „Szuadó-tető" közelében levő „Négy 
barát-forrás" őrzi.
Miután Millner Pali bácsi útinaplóit, kéziratait rám hagyta, már régóta 
foglalkoztat a gondolat, hogy florisztikai adatai válljanak közkinccsé. 
Remélhetőleg egy cikksorozat keretén belül sikerül ezen értékes fel
jegyzéseket sorra publikálni. E sorozat első részét képezi jelen dolgozat, 
amelyet Pali bácsi néhai barátjának fia, Baranyai Pál rendezett sajtó alá.

Dr. habil. Kevey Balázs 
kandidátus, egyetemi docens

VÖRÖS-HEGYI JEGYZETEK

Az alábbiakban azokat a - latin és magyar nevükkel, valamint az észlelés 
időpontjával meghatározott - növényeket soroljuk fel, melyeket 1938. ápri
lis 10. és 1981. április 12. között a mecseki Vörös-hegy területén találtunk.

Egyszikűek
1. Allium scorodoprasum - kígyós hagyma (1957.04.23., 1971.06.16.)
2. Allium ursinum - medvehagyma (1963.04.21., 1966.04.24., 1968.04.22., 1970.04.20., 

1971.04.20., 1972.04.12., 1975.04.18., 1976.04.17., 1978.04.23.)
3. Alopecurus pratensis - réti ecsetpázsit (1963.05.01.)
4. Anthericum ramosum - ágas homokliliom (1963.07.14.)
5. Árum maculatum - foltos kontyvirág (1963.05.12.)
6. Calamagrostis epigeios - siska nádtippan (1967.07.14.)
7. Carex flacca - deres sás (1970.04.20., 1972.04.12.)
8. Carex humilis - lappangó sás (1963.04.19.)
9. Carex pendula - lecsüngő sás (1963.05.27., 1966.05.04., 1971.05.12.)
10. Carex pilosa - bükkös sás (1956.04.22., 1966.04.03., 1967.04.17., 1967.06.17., 

1968.04.07.,1970.04.20., 1971.04.20., 1972.04.12., 1978.04.23.)
11. Carex sylsvatika - erdei sás (1963.04.21.)
12. Cephalanthera damasonium - fehér madársisak (1962.05.27., 1963.05.16., 1968.05.11.)
13. Cephalanthera longifolia - kardos madársisak (1967.05.18.)
14. Cephalanthera rubra - piros madársisak (1968.06.03., 1970.06.18., 1971.05.30.)
15. Colchicum autumnale - őszi kikerics (1967.11.21.)
16. Convallaria majális - májusi gyöngyvirág (1962.05.13., 1963.05.01., 1966.04.24., 

1967.05.05., 1968.04.22., 1971.04.28., 1972.04.12.)
17. Dactylis glomerata - csomós ebir (1968.05.11.)
18. Epipactis helleborine - széleslevelű nöszőfű (1978.07.05.)
19. Gagea lutea - erdei tyúktaréj (1962.04.19., 1966.03.06., 1967.03.19.)
20. Gagea pratensis - mezei tyúktaréj (1962.04.19., 1975.04.05.)
21. Galanthus nivalis-hóvirág (1946.03.24., 1947.03.16., 1962.03.04., 1967.02.05., 1968.02.01., 

1969.03.05., 1970.03.20., 1971.03.21., 1974.02.02., 1975.01.24., 1977.01.28., 1978.02.13.)
22. Himantoglossum hircinum - sodortajk (1959.07.26.)
23. íris graminea - pázsitos nőszirom (1962.05.27., 1963.05.16., 1967.05.18., 1970.06.01.)
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24. Iris graminea ssp. pseudocyperus - pázsitos nőszirom (1962.06.03.)
25. Iris variegata - tarka nőszirom (1962.06.03., 1970.06.18.)
26. Lilium martagon - turbánliliom (1971.05.30.)
27. Limodorum abortivum - gérbics (1968.06.03.)
28. Luzula campestris - mezei perjeszittyó (1974.04.05.)
29. Luzula forsteri - délvidéki perjeszittyó (1962.04.12., 1970.04.20.)
30. Luzula luzuloides - fehér perjeszittyó (1949.05.19., 1970.05.26., 1971.05.16.)
31. Melica uniflora - egyvirágú gyöngyperje (1957.06.23., 1968.04.07., 1968.05.06.)
32. Muscari botryoides - epergyöngyike (1964.04.17., 1965.04.02., 1966.04.03., 1968.04.07.)
33. Muscari botryoides ssp. hungaricum - epergyöngyike (1981.04.12.)
34. Muscari botryoides ssp. kerneri - epergyöngyike (1976.04.02.)
35. Muscari comosum - üstökös gyöngyike (1963.06.02.)
36. Muscari neglectum - fürtös gyöngyike (1966.03.06., 1975.04.05.)
37. Neottia nidus-avis - madárfészek (1966.05.04., 1967.05.18., 1968.05.11., 1970.05.26.)
38. Orchis angusticruris (O. purpurea XO. simia) - bíboros x majomkosbor (1960.05.08., 

1962.05.07., 1962.05.13., 1963.05.10.)
39. Orchis pallens - sápadt korbor (1963.04.21., 1968.04.22.)
40. Orchis purpurea - bíboros kosbor (1962.05.07., 1963.05.01., 1966.04.24., 1967.05.05., 

1968.04.22., 1971.05.12.)
41. Orchis simia - majomkosbor (1961.05.12., 1962.05.07., 1966.04.24., 1968.04.22.)
42. Ornithogalum ortophyllum - pusztai madártej (1966.05.04.)
43. Ornithogalum pyramidale - nyúlánk madártej (1970.06.18., 1971.06.16.)
44. Ornithogalum umbellatum - ernyős madártej (1963.05.10., 1968.05.06.)
45. Phleum phleoides - karélyos lóperje (1963.05.01.)
46. Phleum pratense - mezei lóperje (1963.05.01.)
47. Poa bulbosa - gumós perje (1963.05.10.)
48. Poa nemoralis - ligeti perje (1963.05.27.)
49. Polugonatum multiflorum - fürtös salamonpecsét (1962.05.07., 1963.05.01., 1966.05.04., 

1968.05.06.)
50. Polygonatum odoratum - soktérdű salamonpecsét (1963.05.01., 1966.04.24., 1968.05.11., 

1970.05.26., 1971.04.28.)
51. Ruscus aculeatus - szúrós csodabogyó (1971.04.20., 1975.04.05.)
52. Scilla b folia agg. - csillagvirág (1966.03.06., 1967.03.19., 1971.03.21., 1976.04.02.)
53. Tamus communis - pirítógyökér (1962.05.13., 1968.05.06.)

Kétszikűek
1. Acer platanoides - korai juhar (1968.03.17.)
2. Acer pseudoplatanus - hegyi juhar (1945)
3. Achillea millefolium - közönséges cickafark (1963.05.27.)
4. Aconitum anthora - méregölő sisakvirág (1966.08.28.)
5. Aconitum vulparia - farkasölő sisakvirág (1967.05.18., 1971.06.16.)
6. Adonis vernalis - tavaszi hérics (1962.04.19., 1971.04.20., 1975.03.01., 1976.04.02.)
7. Ajuga genevensis - közönséges ínfű (1966.04.24.)
8. Ajuga reptans - indás ínfű (1964.04.23., 1966.05.04., 1967.04.17., 1970.05.01., 1971.04.20., 

1972.04.12.)
9. Alliaria petiolata - kányazsombor (1963.04.21., 1966.04.24., 1967.04.17., 1968.04.07., 

1972.04.12., 1975.04.05.)
10. Alyssum alyssoides - közönséges ternye (1963.05.05.)
11. Anagallis femina - kék tikszem (1963.09.08.)
12. Anchusa officinalis - orvosi atracél (1966.05.04., 1967.05.18., 1970.05.26.)
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13. Anemone ranunculoides - bogiáros szellőrózsa ( 1962.04.19., 1963.03.31., 1965.04.02., 
1966.03.06., 1967.04.17., 1976.04.02.)

14. Anthémis tinctoria - festő pipitér (1957.09.17., 1961.07.22.)
15. Anthriscus cerefolium ssp. trichosperma - közönséges turbolya (1968.05.06.)
16. Anthriscus sylvestris - erdei turbolya (1971.06.16.)
17. Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla - magyar nyúlszapuka (1970.06.01.)
18. Arabidopsis thaliana - lúdfű (1970.05.26.)
19. Arabis auriculata - egyenes ikravirág (1966.04.24.)
20. Arabis hirsuta - borzas ikravirág (1949.05.19.)
21. Arabis turrita - tornyos ikravirág (1964.04.23., 1970.05.01., 1972.04.12., 1975.04.05.)
22. Aristolochia clematitis - farkasalma (1962.05.27.)
23. Artemisia absinthium - fehér üröm (1966.08.28.)
24. Asarum europaeum - kapotnyak (1963.04.21., 1966.04.03., 1967.03.19., 1973.03.11.)
25. Asperula cynanchica - ebfojtó müge (1961.07.22.)
26. Asperula taurina - olasz müge (1970.05.26.)
27. Asperula taurina ssp. leucanthera - olasz müge (1963.05.12., 1966.04.24., 1967.05.05.)
28. Astragalus glycyphyllos - édeslevelű csűdfű (1961.07.09.)
29. Atropa bella-donna - nadragulya (1962.06.03., 1971.05.16.)
30. Barbarea vulgáris - közönséges borbálafű (1955.05.04., 1956.05.12., 1962.04.26., 

1963.04.21., 1966.04.24., 1967.04.17., 1968.04.22., 1970.05.01., 1972.04.12., 1973.04.23., 
1975.04.18., 1978.04.23.)

31. Bellis perennis - százszorszép (1963.04.24., 1970.03.23., 1971.03.21., 1978.03.05.)
32. Betónica officinalis - bakfű (1968.06.03.)
33. Calamintha officinalis - erdei pereszlény (1971.09.03., 1972.09.07.)
34. Campánula bononiensis - olasz harangvirág (1963.11.10., 1964.07.05.)
35. Campánula patula - terebélyes harangvirág (1964.05.19., 1966.05.04., 1970.06.01.)
36. Campanilla persicifolia - baracklevelű harangvirág (1963.05.27., 1964.07.05., 1971.05.30.)
37. Campánula rapunculoides - kánya harangvirág (1961.07.09., 1963.07.14.)
38. Campanilla rotundifolia - kereklevelű harangvirág (1963.09.08.)
39. Campánula sibirica - pongyola harangvirág (1968.05.06.)
40. Campánula trachelium - csalánlevelű harangvirág (1963.06.02., 1964.04.17., 1971.06.16.)
41. Cardamine amara - keserű kakkuktorma (1963.04.21., 1967.04.17., 1978.04.23.)
42. Cardamine impatiens - virágrugó kakkuktorma (1967.05.18.)
43. Cardamine pratensis - réti kakkuktorma (1961.04.09., 1978.04.23.)
44. Carduus acanthoides - útszéli bogáncs (1971.09.03.)
45. Carpinus betulus - közönséges gyertyán (1971.04.20.)
46. Centaurea jacea - réti imola (1961.08.16.)
47. Centaurea micranthos - útszéli imola (1963.11.10.)
48. Centaurea mollis - szirti imola (1963.05.27.)
49. Centaurea pannonica - magyar imola (1969.11.17.)
50. Centaurea spinulosa - töviskés imola (1971.09.03.)
51. Centaurea triumfettii ssp. aligera - tarka imola (1957.06.09., 1961.06.04., 1962.06.03., 

1963.05.16., 1968.05.11.)
52. Centaurea erythraea - kis ezerjófű (1961.07.22., 1967.07.14.)
53. Centaurea pulchellum - csinos ezerjófű (1963.11.08.)
54. Cerastium arvense - parlagi madárhúr (1970.05.26.)
55. Cerastium fontanum ssp. lucorum - gyepes madárhúr (1963.05.10.)
56. Cerasws űtróm - vad cseresznye (1963.04.21., 1967.04.17., 1968.04.07., 1970.04.20., 

1971.04.20.)
57. Cerinthe minor-szeplőlapu (1945.09.06., 1959.09.27., 1961.05.01., 1963.05.12., 1968.05.06.,
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1970.06.18., 1975.04.18.)
58. Chaerophyllum aureum - aranyos baraboly (1963.05.16., 1967.05.18.)
59. Chaerophyllum temulum - bódító baraboly (1963.06.02., 1966.05.04.)
60. Chamaenerion angustifolium - erdei deréce (1964.07.12.)
61. Chrysanthemum corymbosum - sátoros aranyvirág (1961.07.09., 1963.05.27., 1968.06.03., 

1970.06.18., 1971.05.30.)
62. Chrysanthemum leucanthemum - margaréta (1968.05.06., 1970.05.26., 1971.05.16.)
63. Chrysosplenium alternifolium - veselke (1969.04.03., 1971.03.21., 1978.03.05.)
64. Cichorium intibus - mezei katáng (1963.07.14.)
65. Circaea lutetiana - erdei varázslófű (1964.07.12.)
66. Clinopodium vulgare - borsfű (1961.07.22., 1963.09.08., 1967.07.14., 1970.07.20., 

1971.06.16.)
67. Colutea arborescens - pukkanó dudafürt (1962.05.27., 1967.06.22., 1968.05.06., 

1970.06.18.)
68. Convolvulus arvensis - apró szulák (1963.06.02.)
69. Cornus más - húsos som (1967.03.19., 1969.04.03., 1970.03.23., 1971.03.21.)
70. Cornus sanguinea - veresgyűrűs som (1962.05.27., 1963.05.27.)
71. Coronilla coronata - sárga koronafürt (1963.06.02., 1971.05.30.)
72. Coronilla varia - tarka koronafürt (1961.07.16., 1963.11.10., 1971.05.30.)
73. Corydalis cava - odvas keltike (1967.03.19., 1968.03.17., 1969.04.03., 1971.03.21., 

1975.03.01.)
74. Corydalis solida - ujjas keltike (1966.03.06., 1967.03.19., 1970.04.20., 1974.02.24.)
75. Corylus avellana - közönséges mogyoró (1963.03.24., 1969.03.05., 1974.02.02.)
76. Cotinus coggygria - cserszömölce (1962.06.03., 1963.05.16.) (Szerintem a Cotinus 

mecseki őshonossága kétes)
77. Crataegus laevigata - kétbibés galagonya (1955.05.08., 1962.05.13., 1963.05.05.)
78. Crataegus monogina - egybibés galagonya (1967.05.05., 1968.05.06., 1971.05.12.)
79. Crepis capillaris var. agrestis - vékony zörgőfű (1972.11.07.)
80. Crepis setosa - serteszőrös zörgőfű (1963.11.14.)
81. Cruciata laevipes - mezei keresztfű (1963.04.24., 1966.04.24., 1967.05.05., 1970.05.01., 

1975.04.05.)
82. Cynoglossum officinale - közönséges ebnyelvűfű (1968.05.06., 1970.05.26., 1970.06.18.)
83. Cytisus austriacus - buglyos zanót (1964.05.19.)
84. Cytisus hirsutus - borzas zanót (1975.04.05.)
85. Cytisus hirsutus ssp. leucotrichus - fehérszőrű zanót (1963.05.05., 1967.05.18., 

1968.05.06.)
86. Cytisus nigricans - fürtös zanót (1963.06.23.)
87. Cytisus supinus - gombos zanót (1972.04.12.)
88. Daphne mezereum - farkas boroszlán (1970.03.23., 1971.03.21.)
89. Daucus carota - murok (1963.07.14.)
90. Dentaria bulbifera - hagymás fogasír (1964.04.23., 1975.04.05.)
91. Dentaria bulbifera l. lactea - hagymás fogasír (1967.04.17., 1968.04.22., 1970.05.01., 

1971.04.20.)
92. Dentaria enneaphyllos - bókoló fogasír (1966.03.06., 1967.03.19., 1970.04.20., 1971.03.21., 

1976.04.02., 1978.03.05.)
93. Dianthus armeria - szeplős szegfű (1971.06.16.)
94. Dianthus pontederae - magyar szegfű (1968.05.06.)
95. Dictamnus albus - nagy ezerjófű (1968.05.06., 1970.06.18.)
96. Doronicum austriacum - osztrák zergevirág (1970.05.26.)
97. Doronicum hungaricum - magyar zergevirág (1962.04.30., 1963.04.29., 1964.04.23.,
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1966.04.24., 1968.04.22., 1970.05.01., 1971.04.28., 1972.04.12.)
98. Doronicum orientale - mecseki zergevirág (1962.04.30., 1963.05.01., 1966.04.24., 

1967.05.18., 1968.04.22., 1970.05.26., 1971.04.20., 1972.04.12., 1973.04.23., 1974.04.05., 
1978.04.23.)

99. Dorycnium herbaceum - zöld dárdahere (1961.07.16.)
100. Epilobium hirsutum - borzas füzike (1963.07.26.)
101. Epilobium parviflorum - kisvirágú füzike (1962.08.12.)
102. Epilobium roseum - rózsás füzike (1963.07.03., 1963.07.26.)
103. Erigeron acer - küllőrojt (1963.11.08.)
104. Erodium cicutarium - bürök gémorr (1981.04.12.)
105. Erophila verna - tavaszi ködvirág (1960.04.10.)
106. Erysimum odoratum - magyar repcsény (1963.06.02., 1970.06.18.)
107. Erysimum repandum - fürtös repcsény (1963.05.27.)
108. Euonymus europeus - csíkos kecskerágó (1966.05.04.)
109. Euonymus verrucosur-bibircses kecsekrágó (1966.04.04.)
110. Eupatorium cannabinum - sédkender (1963.07.14.)
111. Euphorbia amygdaloides - erdei kutyatej (1956.04.22., 1962.04.19., 1963.04.21., 1966.03.06., 

1967.03.19., 1968.04.07., 1970.04.20., 1973.04.23., 1978.04.23.)
112. Euphorbia cyparissias - farkas kutyatej (1966.04.03., 1967.04.17., 1975.04.05.)
113. Euphorbia polychroma - szineváltó kutytej (1966.04.03., 1967.04.17., 1968.04.07., 

1971.04.20., 1975.04.05.)
114. Euphorbia segueriuana - pusztai kutyatej (1976.04.02.)
115. Euphorbia virgata - vesszős kutyatej (1956.04.22.)
116. Euphrasia stricta - közönséges szemvidító (1970.08.04.)
117. Ficaria verna - salátaboglárka (1967.04.17., 1976.04.02.)
118. Filago arvensis - gyapjas penészvirág (1963.11.08.)
119. Filago germanica - német penészvirág (1967.07.14.)
120. Fragaria moschata - fahéjillatú szamóca (1963.05.01., 1964.04.23., 1966.05.04., 1968.05.06., 

1970.05.26., 1971.04.28., 1972.04.12.)
121. Fragaria vesca - erdei szamóca (1962.04.30., 1963.05.01., 1966.04.03., 1968.05.06., 

1970.05.01.)
122. Fragaria viridis - csattogó szamóca (1963.05.10., 1966.04.24., 1967.04.17., 1970.05.26.)
123. Fraxinus excelsior - magas kőris (1956.04.22., 1975.04.05.)
124. Fumaria rostellata - csőrös füstike (1966.04.24.)
125. Fumaria schleicheri - közönséges füstike (1968.05.06.)
126. Galeobdolon luteum - sárga árvacsalán (1962.05.07., 1963.05.01., 1966.04.24., 1967.05.05., 

1971.04.28., 1972.04.12.)
127. Galinsoga parviflora - kicsiny gombvirág (1963.11.08.)
128. Galium aparine - ragadós galaj (1963.05.16.)
129. Galium mollugo - közönséges galaj (1961.07.22., 1966.04.24., 1968.05.06.)
130. Galium odoratum - szagos müge (1963.05.01., 1966.04.24., 1967.04.17., 1968.04.22., 

1971.04.20., 1973.04.23., 1975.04.18., 1978.04.23.)
131. Galium verum - tejoltó galaj (1966.04.24.)
132. Genista tinctoria - festő rekettye (1961.07.09.)
133. Genista tinctoria ssp. elatior - festő rekettye (1968.05.11.)
134. Geranium columbinum - galambláb gólyaorr (1963.05.08.)
135. Geranium phaeum - fodros gólyaorr (1963.05.10., 1966.04.24., 1967.05.18., 1971.05.16.)
136. Geranium robertianum - nehézszagú gólyaorr (1963.05.10., 1966.04.24., 1970.06.01.)
137. Geranium sanguineum - piros gólyaorr (1957.05.03., 1963.05.16., 1966.04.24., 1968.05.06., 

1970.06.01.)
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138. Geum urbárium - gyömbérgyökér (1963.04.21., 1966.05.04., 1968.05.06., 1970.05.26.)
139. Glechoma hederacea - kerek repkény (1970.04.20.)
140. Glechoma hirsuta - borzas repkény (1949.03.13., 1965.04.02., 1966.03.06., 1966.04.24., 

1967.04.17., 1973.04.23., 1975.03.01., 1975.04.18.)
141. Glechoma x pannonica (G. hederacea x G. hirsuta) (1966.04.24.)
142. Helianthemum canum - szürke napvirág (1966.05.04., 1970.06.01.)
143. Helianthemum nummularium - molyhos napvirág (1970.06.01.)
144. Helianthemum ovatum - közönséges napvirág (1963.05.16., 1968.05.06.)
145. Helleborus dumetorum - kisvirágú hunyor (1969.04.13.)
146. Helleborus odorus - illatos hunyor (1962.03.04., 1969.03.05., 1970.03.23., 1971.03.21., 

1973.03.11., 1974.02.02., 1977.01.28., 1979.02.08.)
U7.Hepatica nobilis - májvirág (1967.03.19., 1970.03.23., 1971.03.21., 1975.01.24., 

1978.03.05.)
148. Heracleum sphondylium - medvetalp (1963.07.26.)
149. Hesperis sylvestris - erdei estike (1963.05.12., 1964.07.19., 1978.06.27.)
150. Hieracium bauhini - magas hölgymái (1968.05.08.)
151. Hieracium cymosum - csomós hölgymái (1949.05.19., 1966.05.04., 1968.05.06., 

1970.05.26.)
152. Hieracium pilosella - ezüstös hölgymái (1963.05.16.)
153. Hieracium sylvaticum - erdei hölgymái (1963.05.10., 1970.05.26.)
154. Hypericum perforatum - közönséges orbáncfű (1963.11.08.)
155. Innia conyza - erdei peremizs (1963.11.10.)
156. Innia ensifolia - kardos peremizs (1963.07.14.)
157. Isopyrum thalictroides - galambvirág (1965.04.02., 1976.04.02., 1978.03.05.)
158. Jasione montana - kékcsillag (1963.11.08.)
159. Knautia arvensis - mezei varfű (1968.05.11.)
160. Knautia drymeia - magyar varfű (1968.05.11.)
161. Laburnum anagyroides - aranyeső (1963.05.16., 1966.05.04., 1968.05.06.)
162. Lamium amplexiaule - bársonyos árvacsalán (1975.01.24.)
163. Lamium maculatum - foltos árvacsalán (1966.04.03., 1967.04.17., 1970.04.20., 

1973.04.23.)
164. Lapsana communís - bojtorjánsaláta (1971.06.16.)
165. Laser trilobium - sujtár (1961.07.16.)
166. Lathraea squamaria - vicsorgó (1965.04.02., 1978.04.23.)
167. Lathyrus hirsutus - borzas lednek (1971.06.16.)
168. Lathyrus nisso/ifl - kacstalan lednek (1949.05.19., 1961.06.04., 1967.05.18., 1970.06.01.)
169. Lathyrus pannonicus - magyar lednek (1971.04.20.)
170. Lathyrus pratensis - réti lednek (1971.05.30.)
171. Lathyrus tuberosus - gumós lednek (1970.06.18.)
172. Lathyrus venetus - tarka lednek (1963.04.21., 1966.04.03., 1967.05.05., 1968.04.07., 

1971.05.16., 1975.04.05.)
173. Lathyrus vernus - tavaszi lednek (1966.04.24., 1967.04.17., 1970.04.20., 1972.04.12.)
174. Lathyrus vernus l. albiflorus - tavaszi lednek (1972.04.12.)
175. Lavatera thuringiaca - parlagi madármályva (1960.09.11.)
176. Lepidium draba - útszéli zsázsa (1963.05.01., 1966.04.24., 1968.05.06., 1970.05.06., 

1970.05.26., 1972.04.12.)
177. Ligustrum vulgare - fagyai (1970.06.18., 1971.05.30.)
178. Linaria genistifolia var. angustata - rekettyelevelű gyújtoványfű (1963.06.23.)
179. Linaria vulgáris - közönséges gyújtoványfű (1961.07.30.)
180. Linum flavum ssp. hungaricum - sárga len (1961.07.09.)
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181. Lithospermum officinale - kőmagvú gyöngyköles (1962.05.02.)
182. Lithospermum purpureo-coeruleum - erdei gyöngyköles (1963.05.05., 1966.04.24., 

1967.05.05., 1968.04.22., 1972.04.12., 1975.04.18.)
183. Lotus corniculatus - szarvas kerep (1968.05.11.)
184. Lunaria rediviva - erdei holdviola (1963.05.10.)
185. Lychnis flos-cuculli - réti kakkukszegfű (1964.05.19., 1966.05.04., 1967.05.18., 

1970.05.26.)
186. Lycopus europeaus - vízi peszérce (1964.09.27.)
187. Lysimachia nummularia - pénzlevelű lizinka (1968.06.03., 1971.05.30.)
188. Lysimachia punctata - pettyegetett lizinka (1967.07.14.)
189. Malus sylvestris - vadalma (1968.04.22., 1971.04.28., 1972.04.12.)
190. Malva sylvestris - erdei mályva (1961.07.09.)
191. Matricaria maritima ssp. inodora - ebszékfű (1963.11.08., 1964.05.28.)
192. Matricaria recucita - orvosi székfű, kamilla (1968.05.11., 1970.06.01.)
193. Medicago falcata - sárkerep-lucerna (1963.05.27.)
194. Medicago lupulina - komlós lucerna (1964.05.19.)
195. Melampyrum cristatum - tarélyos csormolya (1963.07.26.)
196. Melampyrum nemorosum - kéküstökös csormolya (1970.08.04., 1971.09.20., 1972.11.07.)
197. Melampyrum pratense - réti csormolya (1961.07.30.)
198. Melandrium album - fehér mécsvirág (1963.05.05.)
199. Melandrium sylvestre - piros mécsvirág (1963.04.21., 1966.04.24., 1967.04.17., 1968.04.07., 

1970.04.20., 1972.04.12.)
200. Melilotus albus - fehér somkóró (1963.11.08.)
201. Melilotus officinalis - orvosi somkóró (1963.11.08.)
202. Melissa officinalis - citromfű (1961.07.22.)
203. Melittis melissophyllum - déli méhfű (1963.05.16., 1966.05.04., 1968.05.06., 1970.06.01.)
204. Mercurialis ovata - pusztai szélfű (1968.04.2., 1975.04.05.)
205. Mercurialis perennis - erdei szélfű (1963.04.11., 1973.04.27., 1976.04.02.)
206. Moenchia mantica - rigószegfű (1966.05.04.)
207. Myosotis arvensis - parlagi nefelejcs (1963.05.12., 1968.05.06., 1970.05.26.)
208. Myosotis ramosissima - borzas nefelejcs (1964.04.23.)
209. Myosotis stricta - apró nefelejcs (1962.05.02.)
210. Myosotis sylvatica - erdei nefelejcs (1966.04.24.)
211. Nonea pulla - apácavirág (1970.06.18.)
212. Odontites rubra - vörös fogfű (1971.09.20.)
213. Onosma arenarium - homoki vértő (1963.11.08.)
214. Origanum vulgare - szurokszegfű (1961.07.30., 1967.07.14., 1970.07.20.)
215. Oxalis acetosella - erdei madársóska (1962.04.19., 1970.04.20.)
216. Papaver dubium - bujdosó mák (1968.05.06.)
217. Papaver rhoeas - pipacs (1970.06.01.)
218. Petrorhagia prolifera - aszuszegfű (1963.11.08.)
219. Physalis alkekengi - zsidócseresznye (1970.06.18., 1971.05.30.)
220. Phytolacca americana - alkörmös (1957.08.25.)
221. Picris hieratioides - keserűgyökér 1963.07.26.)
222. Plantago lanceolata - lándzsás útifű (1966.05.04., 1967.05.18., 1968.05.06., 1972.04.12.)
223. Plantago media - közepes útifű (1963.05.16.)
224. Polygala comosa - üstökös pacsirtafű (1963.05.12., 1970.05.26., 1975.04.18.)
225. Polygala major - nagy pacsirtafű (1960.05.04.)
226. Polygonum lapathifolium - lapulevelű keserűfű (1964.05.19.)
227. Potentilla arenaria - homoki pimpó (1976.04.02.)

121



Millner Pál: Adatok a mecseki „Vörös-hegy" flórájáról

228. Potentilla argéntea - ezüstös pimpó (1970.07.20.)
229. Potentilla heptaphylla - vörösszárú pimpó (1969.11.17.)
230. Potentilla micrantha - kisvirágú pimpó (1962.04.19., 1963.04.07., 1967.03.19., 1970.03.23., 

1971.03.21., 1973.03.11., 1978.03.05.)
231. Potentilla rectal - egyenes pimpó (1961.07.09.)
232. Potentilla reptans - indás pimpó (1964.04.17., 1966.06.02., 1970.05.01.)
233. Primula elatior ssp. elatior - sugár-kankalin (1970.03.23., 1971.03.21., 1972.1.07., 

1974.01.24., 1977.01.28., 1979.02.08.)
234. Primula veris - tavaszi kankalin (1969.03.05.)
235. Primula vulgáris - szártalan kankalin (1958.01.09., 1974.02.02.)
236. Prunus spinosa - kökény (1966.04.03., 1967.04.17., 1968.04.07., 1970.05.01.)
237. Pulmonaria mollis - bársonyos tüdőfű (1966.04.03., 1968.04.07.)
238. Pulmonaria officinalis - orvosi tüdőfű (1963.03.24., 1967.03.19., 1968.03.17., 1971.03.21., 

1975.03.01., 1978.03.05.)
239. Pyrus communis - nemes körte (1967.04.17.)
240. Pyrus piraster - vackor (1966.04.24., 1972.04.12.)
241. Quercus cerris - cserfa (1964.04.23.)
242. Ranunculus acris - réti boglárka (1966.04.24., 1967.05.18., 1968.05.11.)
243. Ranunculus bulbosus - hagymás boglárka (1963.05.12., 1967.05.05., 1968.05.06., 

1970.04.20.)
244. Ranunculus lanuginosus - gyapjas boglárka (1963.04.24., 1966.04.24., 1967.04.17.)
245. Ranunculus polyanthemos - sokvirágú boglárka (1963.05.26.)
246. Ranunculus sardous - buborcs boglárka (1978.04.23.)
247. Reseda /«tea - vadrezeda (1961.07.22., 1963.05.27., 1968.05.06.)
248. Rumex acetosella - juhsóska (1964.04.23.)
249. Salix caprea - kecske-fűz (1966.03.06., 1967.03.19., 1971.03.21.)
250. Salix fragilis - csörege-fűz (1964.07.02.)
251. Salvia glutinosa - enyves zsálya (1971.09.20.)
252. Salvia nemorosa - ligeti zsálya (1962.05.13.)
253. Salvia pratensis - mezei zsálya (1962.05.20., 1966.05.04., 1970.05.26.)
254. Salvia sylvestris (S.pratensis x S.nemorosa) (1968.05.11., 1971.05.16.)
255. Salvia verticillata - lózsálya (1967.07.14.)
256. Sambucus nigra - fekete bodza (1963.05.27.)
257. Sanguisorba minor - csabaire (1972.04.12.)
258. Sanícula europaea - gombernyő (1963.05.16., 1966.05.04., 1968.05.07., 1970.05.26., 

1971.05.12.)
259. Sarothamnus scoparius - seprűzanót (1967.05.18., 1968.05.06., 1970.05.26.)
260. Scorzonera hispánica - spanyol pozdor (1961.06.04.)
261. Scrophularia nodosa - göcsös görvényfű (1966.05.04., 1967.05.18., 1970.05.26., 

1971.06.16.)
262. Scrophularia scopolii - bársonyos görvényfű (1957.06.09.)
263. Scrophularia vernalis - tavaszi görvényfű (1964.05.02.)
264. Scutellaria altissima - magas csukóka (1961.05.14., 1962.05.27., 1963.06.02., 1968.05.11., 

1971.05.30.)
265. Sedum maximum - bablevelű varjúháj (1967.09.21.)
266. Sedum sexangulare - hatsoros varjúháj (1961.07.22.)
267. Senecio erraticus ssp. barbareifolius - réti aggófű (1963.11.10.)
268. Senecio jacobaea - jakabnapi aggófű (1956.10.21.)
269. Serratula tinctoria - festő zsoltina (1963.07.26.)
270. Silene nutans - kónya habszegfű (1962.04.30., 1963.05.05., 1966.04.24., 1967.05.05.,
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1968.05.06., 1970.05.26., 1972.04.12.)
271. Silene vulgáris - hólyagos habszegfű (1966.05.04., 1970.06.18., 1971.05.30.)
272. Sinapis arvensis - vadrepce (1978.06.27.)
273. Solanum nigrum - fekete csucsor (1971.09.20.)
274. Sonchus arvensis - mezei csorbóka (1963.07.26.)
275. Sorbus domestica - kerti berkenye (1973 - őszi levél avarban)
276. Sorbus terminális - barkócafa (1966.05.04., 1973.)
277. Stachys alpina - havasi tisztesfű (1961.06.04., 1962.06.03.)
278. Stachys recta - hasznos tisztesfű (1963.11.10.)
279. Stachys recta ssp. recta var. recta f. stenophylla - hasznos tisztesfű (1962.06.03.)
280. Stachys sylvatica - erdei tisztesfű (1957.06.09., 1968.06.03.)
281. Staphylea pinnata -hólyagfa (1963.05.05., 1966.04.24.)
282. Stellaria holostea - olocsán csillaghúr (1963.04.21., 1966.04.03., 1967.04.17., 1968.04.07., 

1970.04.20.)
283. Stellaria média - tyúkhúr (1967.04.17., 1978.03.05.)
284. Stenactis annua - egynyári seprence (1963.11.10.)
285. Symphytum officinalis - fekete nadálytő (1963.05.05., 1966.05.04., 1967.05.05., 

1968.05.07.)
286. Symphytum tuberosum ssp. angustifolium - gumós nadálytő (1963.04.21., 1966.04.24., 

1967.04.17., 1968.04.07., 1970.05.01., 1971.04.20., 1975.04.05., 1976.04.02.)
287. Taraxacum erythrospermum - szarvacskás pitypang (1963.11.08., 1966.05.04.,

1972.04.12.)
288. Taraxacum officinale - pongyola pitypang (1968.03.17., 1970.05.01.)
289. Teucrium chamaedrys - sarlós gamandor (1963.11.08.)
290. Thalictrum aquilegiifolium - erdei borkóró (1962.05.27., 1963.05.10., 1966.05.04., 

1968.05.11.)
291. Thlaspi arvense - mezei tarsóka (1972.04.12.)
292. Thlaspi perfoliatum - galléros tarsóka (1966.04.03.)
293. Thymus glabrescens - közönséges kakukkfű (1964.05.19.)
294. Thymus pulegoides - hegyi kakukkfű (1963.11.08.)
295. Torilis japonica - bojtorjános tüskemag (1961.07.22., 1970.08.04.)
296. Tragopogon orientalis - közönséges bakszakái (1963.05.16., 1968.05.08.)
297. Trifolium alpestre - bérei here (1968.05.11., 1970.06.01., 1971.05.30.)
298. Trifolium arvense - herehura-fű (1963.11.08.)
299. Trifolium aureum - zörgő here (1967.07.14.)
300. Trifolium pratense - lóhere (1967.05.18., 1968.05.06., 1971.05.16.)
301. Trifolium rubens - pirosló here (1964.07.02.)
302. Trinia glauca - szürke nyúlkapor (1968.05.06.)
303. Turritis glabra - toronyszál (1957.06.09., 1963.04.21.)
304. Tussilago farfara - martilapu (1963.03.24., 1970.03.23.)
305. Ulmus glabra - hegyi szil (1938.04.10.)
306. Valeriána dioica - kétlaki macskagyökér (1971.05.16.)
307. Valeriána officinalis - orvosi macskagyökér (1968.05.06.)
308. Verbascum nigrum - fekete ökörfarkkóró (1970.07.20., 1971.06.16.)
309. Verbascum phoeniceum - lila ökörfarkkóró (1968.05.06., 1970.05.26.)
310. Veronica austriaca ssp. austriaca - osztrák veronika (1966.04.03.)
311. Veronica austriaca ssp: teucrium - gamandor veronika (1968.05.06.)
312. Veronica chamaedrys - ösztörüs veronika (1960.12.01., 1963.04.21., 1966.04.24., 

1967.04.17., 1970.05.01., 1972.04.12.)
313. Veronica hederifolia - borostyánlevelű veronika (1963.03.31.)
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314. Veronica montana - hegyi veronika (1970.05.26.)
315. Veronica officinalis - orvosi veronika (1963.05.05.)
316. Veronica praecox - korai veronika (1976.04.02.)
317. Veronica prostrata - lecsepült veronika (1966.04.24.)
318. Veronica serpyllifolia - kakukk veronika (1961.04.26.)
319. Viburnum lantana - ostorménfa (1972.04.12.)
320. Vicia grandiflora - szennyes bükköny (1963.05.16., 1966.04.24., 1972.04.12.)
321. Vicia grandiflora ssp. sórdida - szennyes bükköny (1961.05.01., 1963.04.24.)
322. Vicia hirsuta - borzas bükköny (1963.05.16.)
323. Vicia pisiformis - borsóka-bükköny (1971.05.30.)
324. Vicia sepium - gyepübükköny (1961.05.01.)
325. Vicia tenuifolia - keskenylevelű bükköny (1960.05.20., 1963.05.05., 1966.05.04., 

1971.05.16.)
326. Vinca herbácea - pusztai meténg (1966.04.24.)
327. Vincetoxicum hirundinaria - méreggyilok (1962.04.30., 1963.05.05., 1966.05.04., 

1968.05.06., 1971.05.12.)
328. Viola alba - fehér ibolya (1967.03.19., 1970.03.23.)
329. Viola arvensis - mezei árvácska (1963.04.21.)
330. Viola hirta - borzas ibolya (1975.04.05.)
331. Viola mirabilis - csodás ibolya (1968.04.27., 1971.04.20.)
332. Viola odorata - illatos ibolya (1975.03.01.)
333. Viola sylvestris - erdei ibolya (1963.04.24., 1975.04.05.)
334. Viola tricolor ssp. tricolor - háromszínű árvácska (1967.04.17.)
335. Visearía vulgaris - enyves szegfű (1963.05.12., 1967.05.18., 1970.05.20.)
336. Visearía vulgaris var. vulgaris I. albiflora (1964.05.28.)
337. Waldsteinia geoides - waldsteini pimpó (1962.05.07., 1967.05.05., 1970.05.01., 1973.04.23.)

Kétes vörös-hegyi taxonok, melyeket nem sikerült azonosítani:
1. Cephalanthera damasonium ssp. flaviflora - (1964.05.28.)
2. Euphorbia conea- (1970.05.01.)
3. Tragopogón vulgaris - (1980.05.26.)
4. Veronica officinalis - lehet, hogy V.montana (1972.11.07.)

A Vörös-hegyen talált új növényfajok:
1. Centaurea mollis - szirti imola (1963.05.27.)
2. Doronicum austriacum - osztrák zergevirág (1970.05.26.)
3. Glechoma x pannonica (1966.04.24.)
4. Primula elatior ssp. elatior - sugár-kankalin (1970.03.23.)

Miller Pál botanikai publikációi:
a. ) Nyomtatásban megjelent dolgozatok:

1972: „Spiranthes spirális (L.) CHEVALL a Mecsek hegységben"
Botanikai közlemények 59. (172. old.)
1973: „Ritka növények virágzása a Mecsekben"
Búvár 28. (314. old.)

b. ) Kéziratok:
„A Linum gallicum (=trigynum) L. mecseki alakja"
„Az Epipogium aphyllum (F.W. Schmidt) SW előfordulása a Mecsek hegységben" 
„Kiegészítő adatok a kosbor-félék baranyai előfordulásáról"
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Emlékkő a Vörös-hegyen
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FÉLREISMERT „SZÖVETSÉGESEINK"

Molnáráé Lénárd Éva

k azok, akiket igazi valójukban az emberek többsége alig ismer, pedig 
életük sok érdekességet rejt, szerepük és létük fontos nekünk.
Indokolatlanul övezi idegenkedés őket, hiszen nem ravaszab

bak, alattomosabbak vagy gonoszabbak bármely más ragadozó állatnál. 
Kiszolgáltatottak az emberi kegyetlenkedésnek és kíméletlen utálatnak a 
kígyók is és a békák is. Sajnos már a Bibliában az ördög szimbólumaként 
jelenik meg a kígyó Ádám és Éva megkísérlésekor, és korunk ifjúsági 
irodalmában, a közkedvelt Harry Potter varázslótanonc leggonoszabb 
ellensége által irányított szörny is a „Titkok Kamrája" című regényben 
szintén kígyó. Ráadásul még rosszul is nevezték meg, mert Basiliskus- 
nak hívják, ami egy ma is létező állat, csakhogy nem kígyó, hanem gyík, 
és egyáltalán nem gonosz.
A rossz beidegződés, a generációkon keresztüli negatív kép átörökí
tése azt eredményezi, hogy hamis állításokat igaznak tartva az emberek 
többsége teljesen valótlan képet alakít ki a hüllőkről. Tájékozatlanságból 
eredően mindjárt viperát kiáltanak, ha ártalmatlan erdei siklót látnak, és 
követelik az elpusztítását.
Magam éltem át egy ilyen esetet, melynek során már a hivatalos munka
időn túl felhívott egy hölgy egy szolgáltató egyesülettől, hogy veszélyes 
kígyó van a cég udvarában. Ez a hely a 6-os út Budapest felé tartó, a város 
szélén lévő, de még forgalmas szakaszán volt. Jobb híján családostól 
elmentünk a helyszínre, mivel Pécs-Somogyba igyekeztünk lovagoltatni 
a gyerekeket. Ott láttuk, hogy a közelben erdős terület van. Feltehetően 
onnan jött az állat, és feltehetően oda is távozna idővel, ha hagynák. A 
kígyót látni nem lehetett, mert az udvar közepén rendszerben csoporto
sított, meglehetősen nagy téglarakások álltak. Majd hosszas keresgélés 
után a legbelső téglarakás alatt megpillantottuk, amint a hűs árnyékban 
édesdeden pihent. A tulajdonost nem tudtuk meggyőzni, hogy nincs 
életveszélyben, hiszen Baranyában nem él mérges kígyó, a siklók pedig 
ártalmatlanok. Pánikhangulat uralkodott el rajta, és látszott, hogy csak 
az állat eltávolítása nyugtatja meg. Nem volt mit tenni, öt fővel akciót
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szerveztünk a kígyótlanításra. Természetesen az állat felriadva szender- 
géséből éktelenül félve behúzódott a legrejtettebb zugba a téglák közé. 
Célszerszámként seprűnyelet, ágakat használtunk a feltehetően erdei 
sikló kicsalogatására vagy kiijesztésére. Mivel az egyébként embert nem 
evő és így embert önként nem is támadó állat veszélyben kezdte érezni 
magát, már számolni kellett a „legjobb védekezés a támadás" elve sze
rinti ellenséges reakciójával. Hosszas taktikázás után egy kis résen meg 
tudtam fogni a farkát, a többiek pedig szemből kezdték terelni az elejét 
felém, hogy az egész állatot sérülés nélkül ki tudjuk hozni a biztos fede
zékéből. Alkata ellenére nem lehetett csak úgy kihúzni, hiszen a gerince 
eltört volna. Türelmes próbálkozásainkat siker koronázta, és az állat 
napfényre került. Most hasznát vettem a természetfilmeket sugárzó csa
tornákon látható „kígyós" filmeknek, és hirtelen mozdulattal felemeltem 
a farkánál fogva. Ez a sok zűrzavar egy pillanatig megbénította a kígyót, 
mialatt beletettem egy méretes dobozba. Nagyon szép, egészséges pél
dány volt teljes rémületben. Autóval elvittük a Mecsekre, ahol természe
tes élőhelyén, az erdőben útjára engedtük nagy-nagy megelégedésére. 
Szinte alig mert kibújni a dobozból. Hát ennyire elrugaszkodtunk a ter
mészettől, és begubóztunk a védett városi falak közé, körbevéve magun
kat különféle biztonsági és kényelmi berendezésekkel, eszközökkel?

Az ókori rómaiak viszont felismerték a kígyók
ban az értéket, és nagy becsben tartották őket. 
Érintésüknek gyógyító erőt tulajdonítottak, 
ezért innen ered a kehelyre tekerőző kígyó 
alakja a gyógyszertáraink emblémáján. Termé
szetesen az ókori népek a veszélyeikkel is tisz
tában voltak, emiatt nagy korsókban szállították 
és helyezték el az állatokat Európa-szerte temp
lomaikban. Nagy valószínűséggel így terjedt el 
ez a faj Közép-Európában is. A görög mitoló
giában erdei sikló tekeredik Aesculaoiusnak, a 
gyógyítás istenének a botjára. Az ókori jósnők, a 
Szibillák kígyónyelvvel tisztították meg szemü
ket és fülüket, hogy jobban megismerhessék a 

jövőt. Több természeti nép még ma is istenként tiszteli őket, pusztításuk 
igen nagy bűnnek számít.
Az irtó hadjáratok következtében a kígyók, gyíkok, teknősök, gőték, 
békák, szalamandrák száma erősen megcsappant. Emiatt, és a táplálék
láncban betöltött fontos szerepük miatt is természetvédelmi oltalom alá 
helyezték őket. Ez az 1996. évi Lili, számú, a természet védelméről szóló,
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jelenleg is hatályos törvény szerint azt jelenti, hogy „Tilos a védett állatfa
jok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásá
nak és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, 
költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása."
A hiedelemmel ellentétben bőrük nem nyálkás, hanem szinte selymes 
tapintású. Talán szép fényük miatt terjedt el a téves nézet.
Napjainkban ugyanakkor kezd gyakoribbá válni a hobbi állattartók köré
ben a hüllőtartás. Kígyók, teknősök, gyíkok egyaránt előfordulnak az új 
házi kedvencek között, főleg a gyerekek körében. Ez annak tudható be, 
hogy már évek óta folyik a tudatos tájékoztató munka az állatkertek, 
nemzeti parkok, így az Allatkert és Akvárium-Terrárium Kht., valamint a 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság oktatási programjaiban. Ez pozi
tív változás, de a fiatalok szülei nem járnak ezekre a foglalkozásokra, és 
gyakran parázs viták alakulnak ki otthon az új állat tartása körül. Termé
szetesen ez a lehetőség csak a kisállat-kereskedésekben, eredetigazoló 
irattal ellátott hüllőkre vonatkozik. A törvényben rögzített védettséget 
élvező állatok, így hazánkban a természetben előforduló hüllők esetében 
is a befogáshoz és tartáshoz a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség engedélye szükséges, amit csak nagyon indokolt 
esetben, főleg kutatási vagy bemutatási cél érdekében adnak meg.

Induljunk most el egy érdekes kalandra, hogy jobban megismerjük eze
ket a méltatlanul rossz hírbe kevert állatfajokat. Milyen is a külsejük, 
milyen viselkedési szokásaik vannak, hol élnek?
A neves pszichológus Ransburgh Jenő érdekes elméletet tárt hallgató
sága elé egy zoopedagógiai konferencián. Bevezetésképpen megkér
dezte, hogy melyek a kedvenc állataink. A válaszok szerint legtöbben 
a nyuszit, a medvét, a cicát, a kutyát, a madarakat, a lovakat nevezték 
meg. Vajon miért éppen őket? Megkérdezte azt is, hogy melyeket kedve
lik a legkevésbé. Ebben az esetben a legtöbb szavazatot a kígyók, békák, 
pókok, százlábúak, halak kapták. Itt is felmerül a kérdés: miért ők? Rans
burgh Jenő érdekes magyarázatot adott. A szeretett állatok testfelépítése: 
jól elkülönülő fej nagyjából előre néző szemekkel, a törzshöz csatlakozó 
négy végtag (igaz a madaraknál két-két végtag egymástól erősen eltérő 
szerkezetben), testet fedő szőrzet vagy ahhoz hasonló tollazat. Ugye fel
tűnt, hogy ezek a tulajdonságok ránk, emberekre is jellemzők? A nem 
szeretem állatok ezzel szemben vagy végtag nélküliek, vagy túlzottan is 
sok lábuk van, testük csupasz vagy kitinborítású, esetleg pikkelyes. Ez 
a testfelépítés merőben eltér a mienktől. Ennek fényében tette fel Rans- 
burg tanár úr a költői kérdést: egoista módon csak a hozzánk hasonla-
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tos lényeket találjuk szépnek és kedvesnek? Úgy tűnik, az emberek nagy 
többsége ezen a nézeten van. Az óvodai és általános iskolai oktató-nevelő 
munka sem igyekszik változtatni ezen a helyzeten, ezért a természetvéde
lem területén dolgozó oktatók és az állatkertek zoopedagógusai céltudato
san szerveznek ismerkedési programokat ezen állatok jobb megismerése 
érdekében, nagy sikerrel. Ahhoz, hogy maradandóan megváltozzanak a 
generációk óta belénk nevelt viszolygó érzések, meg kell ismerni őket a 
klasszikus „Kis Herceg tézis" szerint: csak azt tudjuk szeretni, amit isme
rünk. És csak azt tudjuk megismerni igazán, akivel személyesen találkozni 
tudunk, mint a Kis Herceg a rókával, vagy ahogy a rózsát megszerette és 
általuk a többi állatot, növényt is más szemmel nézte.

A városban élő ember különösen élvezi, ha kijut a ter
mészetbe. Jólesik a mi csodálatos mecseki erdeinkben 
sétálni, hallgatni az erdő ezernyi hangját, érezni az 
erdő illatát és gyönyörködni a lombokon átszűrődő 
fények játékában.
Barangolásaink során a kígyók közül leggyakrabban 
az erdei siklót láthatjuk, bár ő, ha tudja, elkerüli a talál
kozást. Változó testhőmérsékletű állat lévén szeret süt
kérezni, a napsugarak melegét magába szívni a száraz, 
cserjés, mészkősziklás hegyoldalakon. Találkozhatunk

vele még erdei utakon, láthatjuk pihenni faágakon és meg-meglátogatja 
az erdészházak padlásait, szerszámoskamráit is.
A siklókra jellemzően karcsú, hosszan el
nyúló, folyamatosan keskenyedő farka 
van, feje ovális. Hátoldalának színe sár
gás- vagy szürkésbarna, hasoldala sár
gás. Mérete meghaladhatja az 1 métert is. 
Az ismert legnagyobb hazai példány 185 
cm-es volt. Nagysága ellenére teljesen ár
talmatlan. A kertes házak közelébe a re
ménybeli egerek, pockok miatt jön, hogy 
ezekhez a számára finom falatokhoz hoz

zájusson. Sokakat ez félelemmel tölt el, 
pedig az egerek, patkányok pusztításá
val nagy hasznot hajt, hiszen a kamrá
ba tévedt és ott jól berendezkedett egér
család igencsak nem kívánatos vendég 
egy háztartásban sem. A természethez 
közelebb, és azzal szorosabb kapcsolat
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ban élők például Dél-Amerikában gyakran tartanak óriáskígyót otthon a 
rágcsálók elszaporodásának megakadályozása érdekében. Az erdei sik
lók, mivel nem olvassák a vonatkozó természetvédelmi törvényt, ha al
kalmuk van rá, elfogyasztják a szintén védett békákat is.

Madarász kígyónak is nevezik, mert 
ügyesen mászik fel a fákra a madarak 
rémületére, és ha költési idő van, bizony 
elfogyasztja a fiókákat. A rigók, gébicsek 
poszáták és más énekesmadarak ezért 
hangos riadót fújnak, ha látják a fa ágain 
közeledni. Természetesen az erdei sik
lók ezzel nem okozzák a békák és ma
darak kipusztulását, hiszen kevesebb

szer és ritkábban táplálkoznak, mint például az emlősök. A rágcsálók pusztítá
sával viszont kárpótolnak bennünket, mert azok az állatok jóval szaporábbak, 
mint mondjuk a madarak. A siklók javára legyen mondva, hogy tojásokat nem 
esznek. Zsákmányszerzésre csak nappal indulnak. Feltehetően az éjszakai hű
vös hőmérséklet miatti alacsonyabb testhőmérsékletük lassítja a mozgásukat, 
és ez csökkenti a táplálékszerzés esélyeit.
Gyakran előfordul, hogy aki hirtelen siklóval találja magát szembe, mind
járt viperát kiált, és jobb esetben elfut, rosszabb esetben elpusztítja az 
állatot. Pedig a Mecseken és egész Baranyában nincsenek mérges kígyók. 
Persze ha sarokba szorítják, végbeléből kesernyés szagú váladékot ereszt 
ki támadójának elijesztésére, és ha van rá lehetősége, félelmében harap is, 
de ennek nincs nagyobb veszélye, mint más vadon élő állat harapásának. 
Az esetleges elfertőződés elkerülése érdekében azonban tetanuszoltásért 
orvoshoz kell menni. Ezt a kellemetlenséget el tudjuk kerülni, ha a talál
kozáskor csendben tovább megyünk, békén hagyva a siklót. Kis szeren
csével egy egérlyuk van a közelben, amikor is megláthatjuk, hogy milyen 
könnyen siklik a kis lyuk biztos menedékébe az állat egyben igazolva azt, 
hogy miért „koptak" le róla a fejlődés során a lábak. Ezeknek a lábaknak 
az emlékeit a nálunk nem honos közönséges óriáskígyón, a Boa constric- 
toron a kloakanyílás mellett még meg lehet figyelni.
Az erdei sikló október közepétől április közepéig téli pihenőhelyén 
hibernált állapotban vészeli át a telet, olyan helyen, ahol a zord időjárás
tól és a legnagyobb fagyoktól kissé védve van. A májusi meleg aztán elő
csalja az állatokat, és a hímek vad párharcok árán elnyerik a nőstények 
kegyeit, akik ezt követően egy hónap múlva átlag 9-13 db 3-5 cm hosszú 
tojásokat raknak. Augusztus közepe után hagyják el a fiatal erdei siklók 
a fészket. Első vedlésük 8-10 nap után következik be.

131



Molnárné Lénárd Éva: Félreismert „szövetségeseink"

A másik viszonylag ismert faj a 
vízisikló. A hímek mérete álta
lánosan 70 cm, a nőstényeké 1,1 
méter. Sikló lévén testfelépítése 
hasonló az erdei siklóéhoz, de 
színezetében, mely példányon
ként is változó lehet, attól el
tér. Előfordulhat teljesen fekete 
vagy a hátán két világos csíkot 
viselő változat is, de általáno
san elmondható, hogy teste felül 
zöldes- vagy barnásszürke, ha

sán sárgás- vagy piszkosfehér foltok váltakoznak szögletes fekete foltok
kal, melyek első ránézésre, a zongorabillentyűkre emlékeztetnek. A ter
mészetben mindennek oka van, így ennek is. A vízisikló ha veszélyt érez 
hanyatt dobja magát, megmutatva jellegzetes színű és formájú, feltűnő 
és talán hirtelen látva ijesztő hasi mintázatát. Ha ez nem lenne elég, még 
halottnak is tetteti magát. Ernyedten elterül, szája nyitva, és kilógó nyel
ve mellett habos váladék is szivároghat. Ugyan kinek kell egy dög táplá
lékul, és ki fél egy döglött kígyótól? Ezt megerősítendő még bűzös vála
dékot is kifecskendez magából. A veszély elmúltával a színjáték véget ér, 
az előadó gyorsan távozik. A másik variáció szintén színészteljesítmény. 
Eljátssza a veszélyes mérges kígyót. Testét felfújva összetekeredik, fejét 
háromszögletűre lapítja, száját kissé kinyitva elszántan támad, de nem 
harap, bár ezt akkor nehéz elhinni.
Nevéből arra következtethetnénk, hogy csak vizek közelében vagy ned
ves területeken tartózkodik, mégis gyakran találkozhatunk vele erdő
ben vagy száraz, napsütötte sziklás hegyoldalakon is. A vízisikló nappal 
aktív, éjjel búvóhelyén pihen.
E fajt legkönnyebben arról ismer
hetjük fel, hogy a fiatal és felnőtt 
példányoknak egyaránt feltűnő 
sárga, félhold alakú folt van a fe
jük állkapcsi részén mindkét olda
lon. Halványan az erdei siklók fia
tal egyedein is meg lehet ezt figyel
ni, de később eltűnik róluk. 
Táplálékuk leggyakrabban békák, 
gőték, kisebb halak valamint poc
kok, egerek, madárfiókák. Zsák
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mányát élve nyeli le, melyet előbb erős szorítással elkábít. A felsőajki mi
rigyeiben termelődő enyhén mérgező váladéka az áldozat végső pusz
tulását segíti. EZ A VÁLADÉK EMBERRE TELJESEN ÁRTALMATLAN! 
Egyébként a vízisikló kevéssé ingerelhető a marásra.
Mint minden változó testhőmérsékletű állat, ők is elbújnak a téli nagy 
hidegek elől, és fagymentes föld alatti üregekben, sziklahasadékokban 
esetleg gazdasági épületek félreeső részeiben vészelik át a számukra 
kedvezőtlen évszakokat. Érdemes megemlíteni, hogy ez a faj bújik el 
legkésőbb téli pihenőjére, hiszen enyhébb ősz esetén nem ritkán még 
novemberben is találkozhatunk példányaikkal.
A tavasz melege aztán április-májusban kicsalogatja őket a felszínre, és 
akkor megkezdődik a nászidőszak. A hím kisebb, karcsúbb a nősténynél, 
keskenyebb, rövidebb fejjel, mely szinte egybeolvad a testtel. A nőstény 
feje markánsan elkülönül a törzstől, és halántékfoltja halványabb a hímé
nél. Mivel számszerűen több a hím, mint a nőstény, ezért ádáz harc folyik 
a párzás jogáért a hímek között. Júliusban a nőstények avasodó nádcso
móba, korhadó farönk alá vagy avarkupacba rakják a gömbölyded 14-40 
db tojást. Az eddig ismert hazai rekord tojásmennyiség 70 volt. Átlagosan 
40-45 nap után bújnak ki a fiatal utódok, melyek hossza 15-21 cm.
A faj tudományos neve (Natrix natrix) 
adta az ötletet a pécsi Állatkert és Akvá- 
rium-Terrárium Kht. jelenlegi vezetőjé
nek, Pintér Tibornak, hogy megalakítsa a 
NATRIX Csoportot, mely az elsők között 
csatlakozott a világhírű csimpánzkutató, 
dr. Jane Goodall etológus professzornő 
nemzetközi állatvédő programjához.
Mivel hazánkban a természetben nem élnek csimpánzok, ezért a véde
lemre leginkább rászoruló állatfajokat kellett bevonni a programba. így 
esett a választás a hüllőkre. A már országossá bővült csoporthálózat tag
jai, ha még kellő tapasztalat hiányában botladozva is, pontos program 

szerint igyekeznek végezni ismeretter
jesztő munkájukat. Az ügy komolyságát 
jelzi, hogy ünnepélyes keretek között a 
Pécsi Tudományegyetem rektora, dr. 
Lénárd László fogadta Jane Goodallt és 
Bertold Erzsébetet, a pécsi származású, 
de Ausztriában élő munkatársát, hogy 
hivatalosan is kezdetét vegye a világ szá
mos országában, több kontinensen már
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folyó természetvédő munka. Nagyon fontos eleme ennek a tevékeny
ségnek, hogy számítógépes szemléltetéssel egybekötött élő állatokat is 
bemutató foglalkozásokat általános és középiskolás tanulók vezetik. 
Az iskolák ingyenesen kérhetik a programokat, beépítve az iskolai tan
anyagba vagy külön, tanórákon kívüli foglalkozásokon. A résztvevő cso
portok életkorához és ismeretszintjéhez igazodó találkozókon jelenleg a 
kígyókkal ismerkedhetnek meg a résztvevők, de a közeljövőben a teknő
sök életének érdekességeit is be fogják mutatni a csoport tagjai. Az eddigi 
tapasztalatok bizonyítják, hogy játékos formában, az élő állatot közelről 
megismerve a gyerekek és tanáraik a program végén már nem undok 
csúszómászót, hanem egy érdekes, számunkra hasznos, egyáltalán nem 
gonosz és pusztítandó állatot látnak a kígyókban, mely védelemre szorul. 
Jane Goodall azóta volt még egyszer hazánkban, és büszkék lehetünk rá, 
hogy a kötelező budapesti előadása mellett csak a mi városunkat látogatta 
meg, hogy találkozzon a „Rügyek és gyökerek" néven ismert nemzetközi 
program pécsi résztvevőivel. Ez alkalommal adományozták a professzor
nőnek a Pécsi Tudományegyetem díszdoktori címét.

Jóval ritkábban kerül az erdőjáró 
ember szeme elé a rézsikló. Az ava
tatlan szemlélő gyakran összekeve
ri a keresztes viperával, mert mind
két ivar egyedeinek hátát kávébarna 
mintázat díszíti, és mérete is hason
ló a keresztes viperáéhoz, körülbe
lül 70-75 cm. Harcias természete 
is okot ad az összetévesztésre. Ve
szélyhelyzetben, ha megfogják, el

szántan vagdalkozik és harap. Ez néha olyan fokú, hogy támadója sok
kos állapotba kerül, de utolsó erejével még el akarja, sokszor el is pusz
títja ezt a ritka és csak az életéért küzdő, kiszolgáltatott állatot.
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A hímek sárgás- vagy vörösesbarna hátoldalán a gerinc mentén párosá
val álló, néha keresztsávvá összeolvadó sötét foltok sorakoznak, oldalu
kon halvány minta húzódik végig. Érdekesség, hogy a fejtetőn kétágú 
folt található, mely az osztrák címer kétfejű sasára emlékeztet. Ez jelenik 
meg tudományos nevében is: Coronella austriaca. A fej mindkét oldalán 
az orrnyílástól a szemeken keresztül, a halántékon is túlnyúlik egy-egy 
feketésbarna csík. Haspajzsai vörösesbarnák sötétebb pontozottsággal, 
széleiken világos foltokkal.
A nőstény kissé nagyobb a hímnél, háta szürkésdrapp, azonos mintázat
tal, hasa acélszürke, a haspajzsok szélein sárgásfehér mintázattal.
Tavasszal egész nap találkozhatunk velük, amint fatuskókon, erdei uta
kon, tisztásokon vagy sziklák tövében melengetik magukat a napsuga
rakkal. A nyári hőséget inkább hűsebb helyen vészelik át, ezért ritkábban 
kerülnek szemünk elé. Étrendjük változatos. Fiatalkorukban leginkább 
szöcskén élnek, később fali- és fürgegyíkokra, esetleg fiatal zöld gyíkokra 
vadásznak. Sajnos ők sem tudják, hogy a gyíkok is védettek hazánkban. 
Ezt azonban nyugodtan rábízhatjuk a természet bölcsességére, hiszen 
nem sportból vadásszák a gyíkokat, és nem többet a szükségesnél, bár a 
kígyók között falánknak számítanak. Az említettek mellett kisebb kígyók, 
békák és apró rágcsálók is szerepelnek az étlapjukon. Ebből következően 
ritkábban fordulnak elő házaink táján, a padlásokon, pajtákban, mint az 
egérkedvelő erdei sikló. A padlások elfoglalásában még gyenge mászó
képessége is megakadályozza.
Utódait érdekes módon elevenen hozza világra augusztus végén, szept
ember elején. Természetesen ettől még nem emlős, csak az utódok 
védelmének egy, a többiekhez képest fejlettebb változatát mutatja, mely 
esetben a kicsik a tojásokból az anya testében kelnek ki.
Általánosságban a kígyók helyzete duplán kétségbeejtő, hiszen nem 
elég, hogy az emberek puszta szeszélyből üldözik őket, de még a termé
szet is jól elbánt velük, amikor az érzékszervi ajándékokat osztogatta. 
Főleg vedlés idején, amikor a már kinőtt bőr elválik az újtól, de még az 
állaton van, levegőréteg kerül közéjük, és ezért a testük fénytelennek 
látszik. Ekkor a szemük előtti régi és az új bőr között kiválasztódott, fel
gyülemlett nedv az amúgy sem jól látó kígyóknak további látásromlást 
okoz. Aki már élt át szembetegséget, az tudja, hogy jó látás nélkül milyen 
kiszolgáltatott az ember. Nincs ez másként a kígyókkal sem. Sokszor 
furcsa következtetéseket vonnak le az emberek a pupillájuk alakjáról. 
A „gonosz" állatnak gonoszul álló függőleges hasíték alakú pupillája 
van. Ez természetesen nem igaz. Mindössze annyit jelent a függőleges 
pupilla, hogy az állat éjszakai életmódot folytat. Gondoljunk házi ked-
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vencünkre, a macskára. Neki is ilyen a szeme. A nappal vadászó kígyók 
pupillája kerekded, hasonlóan a mienkhez. Egyes fajok fején kifejlődött 
egy másik érzékszerv, hogy pótolják hiányosságaikat. Ez az érzékszerv 
a hőmérséklet változását, a környezetének hőtérképét méri fel. Ennek 
segítségével tudja betájolni az állat a zsákmányt vagy éppen a veszélyt. 
Nem túl nagy hatótávolságú érzékszervről van szó, de jó szolgálatot tesz 
a gazdájának.
A legnagyobb félreértést nyelvük alakja és használata okozza. A villás 
nyelv sokakban azt a képzetet kelti, hogy szúrni tud vele. Tapasztalat
ból mondhatom, hogy enyhe csiklandozáson kívül mást nem tud okozni 
vele. Még a száját sem kell kinyitnia, hogy kiöltse villás nyelvét, pusztán 
csak azért, hogy a környező szagingereket felfogja. A vizsgálatok szerint 
a nyelükön nincsenek ízérző szemölcsök, ezért az ízlelésben nem lehet 
szerepe ennek a szervnek, pedig Arisztotelész úgy vélte, hogy azért két
ágú a kígyók nyelve, hogy kétszer élvezze táplálékának az ízét. A kioltott 
nyelvükre tapadó illatanyagok azonosítását a szájpadláson elhelyezkedő 
Jacobson szerv végzi, melyhez az állat a visszahúzott nyelvének hegyét 
hozzádörzsöli. Ebből következően a levegőből orron keresztül nem 
képesek illatanyagot felvenni, és az alapján tájékozódni.
A hangok élményét is sajnálta tőlük a sors, mivel bebizonyosodott, 
hogy a kígyók süketek. J. K. Rowling, a Harry Potter írónője sajnos 
ezt nem tudta, mert akkor valószínűleg nem úgy írja meg az egyéb
ként jó stílusú, olvasmányos regényében, a Titkok Kamrájában a főhős 
találkozását a szörnnyel, ahogy megírta. Tudniillik a szörny egy kígyó 
volt (már megint rossz hírüket keltve), melyet egy főnixmadár meg
vakított, de a gonosz (valóban az) varázsló kijelentette, hogy ha meg 
is vakult, a hallása alapján úgy is el fogja kapni Harryt. Ráadásul kis 
hősünk egy eldobott kő zajával vezette félre a veszedelmes ellenséget. 
Mindezek ellenére a kígyók tehát süketek. Azért valamit csak kell érzé
kelniük. Tudományos kísérletek által igazolódott, hogy igen érzéke
nyen fogják fel a talaj rezgéseit. Egy sötét terráriumbán lévő kígyónak 
az ember számára 100 méterről is hallható, erős hangot sugároztak a 
feje mellé, és semmi jelét nem mutatta annak, hogy valamit is hallana 
belőle. Mígnem a talajra hulló papírra azonnal reagált, és felé fordult. 
A kígyóbűvölő sem a muzsikájával ingerli az állatot, hanem a furulya 
mozgásával, amit lát a kígyó. Igaz, térlátásuk alig van, hiszen szemük 
távol van egymástól, ezért ide-oda forgatva a fejüket próbálnak több 
vizuális információt szerezni az előttük lévő dolgokról.
A hüllőkhöz tartoznak a gyíkok is. Talán kissé kevesebb ellenszenv övezi 
őket, mint a kígyókat, hiszen vannak lábaik.
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A tömzsi testalkatú, 18-22 cm-re növő, rendkívül változatos színezetű 
faj a fürgegyík. Ráadásul a nőstények színe eltér a hímekétől. Ez jellemző a 
nyakörvös gyíkokra, ahová ők is tartoznak a zöld gyíkkal, faligyíkkal együtt. 
A nyakörv a toroktájékon húzódó megnagyobbodott pikkelysor. E leggya
koribb hazai gyíkfajunk feje viszonylag nagy, és testének színeiben általában 
előfordul a zöld szín. Szarupikkelyes bőrüket ők is időnként levedlik.
Étrendjükben nem válogatósak. Ami a fejüknél kisebb, azt megeszik. 
Igaz, legjobban a lepkehernyókat, egyenesszárnyú rovarokat és a puha
testű ízeltlábúakat szeretik. Változó testhőmérsékletűek lévén szeretnek 
a napon sütkérezni, de a túlzott forróságot ők sem kedvelik. Ilyenkor 
árnyékba húzódnak, még ha azt a napra kitett ágyneműben találják is 
meg. így aztán az ijedősebbek este az ágyazásnál meglepődnek a társ
bérlő láttán. Minden ijedelem ellenére sem szabad ilyenkor vagy bármi
kor rátámadni a kis gyíkra. Ha mégis támadás éri és ebben egy másik 
állat is ludas lehet, akkor a közismert módon ledobja a farkát. Ez nem 
kis fájdalommal járhat, hiszen a gerincoszlopát is el kell törnie. Igaz, az 
életért nem nagy ár. Különlegesség, hogy a farok végét a farok körkörö
sen összehúzódó izmai „vágják" le, méghozzá nem két csigolya között, 
hanem egy csigolya közepén. A levált farok különös beidegződéséből ere
dően önálló, vad rángatózásba kezd, ezzel eltereli a gyíkról a ragadozó 
figyelmét, és van ideje elmenekülni. Igaz, a kinövő új farok nem lesz olyan 
kecses, hosszú és szép színű, mint az eredeti, de azért legalább van.
Hasonló tulajdonságokkal rendelkezik hazánk legnagyobb méretű, lá
bakkal rendelkező gyíkfaja a zöld gyík is, melynek mérete meghaladhat
ja a 40 cm-t is. Farkuk kétszer olyan hosszú, mint izmos testük.
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A hímek háta sárgászöld, 
apró fekete pontocskákkal, 
míg a nőstény hátát világos 
vagy éppen sötét foltok dí
szítik. Nászidőben mindkét 
nem torok tájéka ragyogó 
égszínkék, egyébként csak 
a hímé. Apró, babszemnyi, 
rugalmas héjú tojásaikat 
homokba rakják, és a nap 
melegére bízzák a keltetést. Ez a faj sokkal jobban bírja a meleget, ezért 
gyakrabban lehet látni őket napozni délidőben is. A fürge gyíkkal ellen
tétben szívesen fogyaszt keményebb testű ízeltlábúakat. Ügyességére jel
lemző, hogy a hártyásszárnyú rovarokat röptűkben is el tudja kapni. Ha 
egy-egy nagyobb falat túl sokat ellenkezik, a talajhoz ütögeti csak úgy 
nyugtatásképpen. Az ízletes ebéd után lenyalja a szája szélét, esetleg jót 
kortyol a levelek tövében összegyűlt esővízből, és a száját a kövekhez 
dörzsölve letörli. Ezután jöhet a pihenés, természetesen biztonságos he
lyen, mert jobb az óvatosság.

Kuriózumnak számít a gyíkok 
között a lábatlan gyík, vagy 
más néven törékeny kuszma. 
E faj mérete, ha nem is sok
kal, de 5-6 cm-rel meghalad
ja a zöld gyík méretét. Sajnos 
gyakran összetévesztik a kí
gyókkal, ezért még gyakrab
ban pusztítják, mint a lábas 
gyíkokat. Szerencsétlenségére 
meglehetősen lomha mozgá
sú, ami tovább rontja menekü

lési esélyeit. Lába ugyan nincs, de csontozatában megtalálhatók a lába
kat felfüggesztő öv maradványai. 
A kígyóktól pislogni tudó szemhéja
ik és külső fülnyílásuk is jól elkülö
níti. Ha túléli az emberrel történő ta
lálkozás első perceit, javaslom, néz
zék meg figyelmesen. Hátoldaluk 
az elegáns vörösréz szín különböző 
árnyalataiban ragyog, oldaluk cso-
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koládébarna, míg hasuk mély kékesfekete. Rejtett életmódot folytatnak, 
és főleg estefelé indulnak a kígyókénál nagyobb ívű kanyarulattal történő 
kúszással táplálék után, melyek házatlan csigák, férgek, pókok, lágytestű 
ízeltlábúakból állnak. Ebből a nagyobb ívű mozgásból ered a népies „kúsz
nia" elnevezés. Nappal nyirkos kövek mögött pihennek. Ha vészhelyzet
be kerülnek, a nyakörves gyíkokhoz hasonlóan letörik farkukat, méghozzá 
egymás után többször is, ha kell. Erről kapták a „törékeny" nevet.
Nem csak alkatuk különleges. A hüllők azon csoportjához tartoznak, 
melyek nőstényei elevenen hozzák világra utódaikat. A magzatburok
ban megszülető 8-12 utód szinte selyemfényű, és azonnal képesek az 
önálló életre. Hasznukkal, veszélyeztetett helyzetükkel mindenképpen 
megérdemlik a védelmet.
Újabb mese, de ez már kissé pozitívabb. A Békakirály. Kezdetben őt sem 
szeretik igazán, de aki nem a külcsínt nézi, hanem a belbecsét, az meg
kapja jutalmát. Ebből a meséből tanulni kellene.
Nedves környezetben szeretnek és tudnak élni, szaporodni a kétélű- 
ekhez tartozó békák. Érdekes, hogy bár tanítják az iskolában, mégsem 
tudják sokan, hogy miért is kétéltűek. Nem azért, mert szárazföldön és 
vízben is szívesen tartózkodnak. Gyermekkoruk ebihal alakja kopoltyú- 
val felszerelve nem képes a levegőből oxigénhez jutni, csakúgy, mint a 
kifejlett állat tüdeje a vízből nem tud lélegezni. Ezek miatt a kizárólagos
ságok miatt kétéltűek.
Vannak kedveltebbek, és vannak kevésbé kedvelt fajok. Szegény varan
gyok az utóbbiakhoz tartoznak, pedig a csúnyának mondott bőrük dudo
raiban meghúzódó méregmirigyek csak az önvédelmet szolgálják, mivel 
sem erős karizmok, sem fegyverzet nem áll rendelkezésükre, és amilyen 
kicsik... Ezeken felül van még két extra, papucstalp alakú méregmiri
gyük is a fejük két oldalán, a szemük mögött. Ezek a méregmirigyek 
védik meg őket a ragadozóktól is. Maradványaikat nem lehet megtalálni 
a baglyok köpeteiben és a többi ragadozó madár körül sem, míg például 
a kecskebékát, ásóbékát igen. A kutyák is tisztes távolból ugatják meg 
a portyázó varangyokat, de óvakodnak attól, hogy zsákmányul ejtsék 
őket. Legfeljebb a fiatal, tapasztalatlan egyedek próbálkoznak meg az 
elfogyasztásukkal, de ennek életre szóló élmény lesz a vége.
A barna varangy egyike a legtermetesebb hazai békáinknak, hosszuk el
érheti a 14 cm-t is. A nőstények nagyobb méretűek a hímeknél. Nyu
godt, megfontolt természetűek. A „varangyos" hátoldaluk olajbarna szí
ne jól elrejti őket a kíváncsi szemek elől. Hasoldaluk világosabb, sárgás, 
foltos. A szemük színe kifejezetten szép, aranyló bronzbarna, pupillá
juk vízszintesen tojásdad. További pozitív tulajdonságuk ránk nézve,
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hogy táplálkozásuk során 
megeszik az egereket, poc
kokat, futkosó-ugráló rova
rokat, hernyókat, lárvákat, 
csupasz csigákat. Valódi in
gyenmunkások a kertek
ben. Rendkívül falánkak. 
Igaz, az áldozatnak, ha alig 
is, de mozognia kell, hogy 
a varangyok felfigyeljenek 
rájuk. Túl nagy falat esetén 
két mellső praclijukkal tö

mik magukba az étket. A rossz nyelvek szerint a gilisztákat azért kapják 
el derékon, mert nem tudják megkülönböztetni a fejüket a farkuktól. 
A békák között nagy termetűek, de ha megijesztik, még ennél is 
nagyobbra felfújják magukat az ellenség elijesztése céljából. Ekkor iga
zán rájuk mondható, hogy felfújt hólyagok, mert ha egy seprűvel odébb 
görgetjük, akkor a bőrüknek olyan hangja van, mintha egy lufit söpör
nénk. Általánosságban lassú mozgásúak. Jól ugranak, lassan másznak, 
kúszni nem tudnak. Az úszással is hadilábon állnak, a vizet leginkább 
párzási időben keresik fel. Ragaszkodnak a megszokott petézőhelyük
höz. Különleges jellemzőjük, hogy petéiket tavasszal kétsoros nyaklánc
szerű füzérben rakják le a vízinövények szárai köré csavarva, melynek 
hossza elérheti az öt métert, és akár 6000 petét is tartalmazhat. A soka
ságuk miatt tűnnek fel a víz alatt. A kikelő ebihalaknak csak kis száma 
éri el a felnőttkort, hiszen a szitakötőlárvák, madarak, halak (például a 
csuka) sokukat elfogyasztják.
Furcsa talán, de könnyen szelídíthetők. Kíváncsiak, érdeklődők, az elején 
kissé bizalmatlanok és óvatosak, de némi lisztkukaccal lekenyerezhetők. 
Természetesen mivel védett állatok, otthoni tartásuk engedélyköteles. 
Méreganyaguk miatt a felnőtt példányoknak kevés az ellensége, de a 
fiatal barna varangyok még nincsenek felvértezve ezzel a védelemmel, 
mert méregmirigyeik még csak kezdetlegesek. így őket a ragadozók oly
kor-olykor zsákmányul ejtik, vagy az erdei vöröshangyák tizedelik meg 
számukat. Kevéssé ismert legfőbb ellenségük, egy apró légyféle, mely 
a döglött állatokból táplálkozó aranyhátú legyek rokona. ők próbálják 
a rovarirtó varangyok ellen felvenni a harcot az ízeltlábúak nevében. 
Petéiket a varangy bőrére rakják, és a kikelő lárvák a béka orrnyílásán 
át hatolnak be a koponyába. Ezután módszeresen élve falják fel a gazda
állatot, ami igen nagy fájdalmak közepette pusztul el. Csak a csontja és 
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a bőre marad meg. Ezt követően a lárvák elhagyják a tetemet, és földbe 
fúródva bebábozódnak. Rövid idő elteltével kikelnek a legyek, majd 
újabb áldozat után néznek. Szerencsére ezek az élősködők nem csak a 
varangyokat támadják meg, hanem dögökkel is beérik szükség esetén. 
Ha valaki nem is szereti általában a békákat, a zöld levelibéka biztosan 
elnyeri tetszését. Kis termetük, sima bőrük, jópofa tapadókorongjaik a 
lábujjaik végén, a békák között a legkedveltebbé teszi őket. Még játsza
ni is lehet velük, amit ők ugyan egyáltalán nem tartanak kellemes játék
nak. Ha ablak mellett kézbe veszünk egyet és hagyjuk arra ráugrani, ak
kor szinte valószerűtlen, ahogy ráragad az üvegre kis korongocskáival. 
Ezek nem csak a vákuum elvén működnek, hanem ragadós váladékot is

termelnek, mely fokozza a tapadás erejét. Hazai békáinknak, így nekik 
is a mellső lábaikon 4-4, a hátsókon 5-5 ujj van. Vidám kerepelésével hív
ják fel magukra a figyelmet. Bőrük, mint a többi békáé, nyirkos és nem 
nyálkás. Erre a kisegítő bőrlégzés miatt van szükség. Színük intenzív fű
zöld, de rejtőzködés okán bizonyos mértékig fel tudják venni a környe
zet színét. A telelésre földi lyukakba vonulók színe barnává változik. Jel
lemző ismertető jegy az orrtól a 
szemen át a test hosszán áthú
zódó barnás sáv, míg a hasoldal 
kellemes sárgásfehér színezetű. 
Pihenni a vízparti fákon, bok
rokon, nádszálakon szeretnek. 
Táplálékukat főleg rovarok te
szik ki, különös tekintettel sze
rencsére a legyekre és szúnyo-
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gokra. Egy jó falatért képes egyik ágról a másikra ugrani, és röptében el
kapni a rovart. Ha kényelmesebb, akkor „csak" kiölthető, ragadós végű 
nyelvével ragadja el áldozatát. A levelibéka kész akrobata. Karcsú alakja, 
izmos hátsó lábai és a tapadókorongok lehetővé teszik, hogy nagyokat 
tudjon ugorni. Ez a fákon igen hasznosnak bizonyul. A távolugrási csú
csa ennek a fajnak 75 cm, ami negyvenszeres testhossznak felel meg. 
Schmidt Egon, a neves állatbarát és zoológiái szakember írta le, hogy egy 
szelíd levelibékája kiült az ujja hegyére, és együtt indultak a konyhaab
lak felé légyvadászatra. Megközelítették a prédát, és a kis vadász tudta a 
kötelességét. Erősen rákoncentrált, elfeledve, hogy nem faágon, hanem 
egy ujj végén csücsül, és lecsapott a légyre. Schmidt Egon elbeszélése 
szerint a kis béka még kezdetben magáról megfeledkezve rá is ugrott a 
légyre, később már kényelmesen odavitette magát a „terített asztalhoz". 
Nászidőben a hímek, torkuk alatti meggymag nagyságú hanghólyagja
ikkal erősítik fel a nősténycsalogató brekegésüket.
Régebben az a tévhit járta, hogy meg tudják jósolni az időjárást, ezért 
befogták, és befőttesüvegben tartották őket. Sok kis béka pusztult így el 
feleslegesen, hiszen nem meteorológusok ők. A létrára akkor másztak, 
amikor kedvük volt, és nem is mind beszédesek, hogy hangjukkal jelez
zék az időjárás változását.
A másik „szép" békánk az 
erdei béka. Alkatra hasonló 
a levelibékához, csak a színe 
barna. Hátán sötétebb foltok 
vannak, míg hátsó lábain ke- 
resztsávok húzódnak. Sze
mükön keresztül  sötétbarna 
csík húzódik, mint egy hát
racsúszott szemüveg. Ne
vüknek megfelelően az er
dő talaján élnek, ott keresik 
a rovarokból, férgekből ál
ló táplálékukat. Ha megijed
nek, feltűnően hosszú, erő
teljes lábaikkal hatalmaso
kat ugranak, akár 2 métert 
is. Hátsó lábukat a testük 
mellett előrehajlítva a boka
ízületük jóval előrébb nyúlik 
az orruknál.

142



Molnárné Lénárd Éva: Félreismert „szövetségeseink"

h

A barna varanggyal ellentétben nem füzér alakban rakják le petéiket, 
hanem a víz felszínén úszó csomóba. Ezért, amikor megkezdődik a 
peték ebihallá történő átalakulása, a látvány sok embernek gusztusta
lan, és elpusztítják a petecsomókat. Ez több okból is helytelen. Egyrészt, 
mert ez a békafejlődés normális menete, és néhány nap múlva kitisz
tul a víz, másrészt, ha nem kelnek ki a kis békák, annak a szúnyogok, 
legyek igencsak örülnek, mi viszont kevésbé. Harmadszor, ha másért 
nem, a törvényes védettségük miatt kíméljük meg őket minden fejlő
dési állapotukban. Mindezek ellenére, ha sikerül megérniük a felnőtt
kort és a telet, akkor a nőstények a szárazföldön keresnek viszonylag 
fagymentes, védett menedéket, míg a hímek a befagyott vizek mélyén 
hibernált állapotban vészelik át a hideg évszakot.

Különös ismertetőjegyeik a kis terme
tű békafaj egyedeinek a bőrüket dí
szítő apró piros pettyek és az éjszakai 
életmódra utaló függőleges pupillák. 
Ilyen külsővel csak a barna ásóbékák 
rendelkeznek hazánkban, így a Me
cseken is. Nevükből is tudható, hogy 
a lazább talajokon fordulnak elő, ahol 
a nappalt a hátsó lábukon fejlődött 
erős szarugumó segítségével föld

be ásva töltik. Ezért bár nem nagyon ritkák, mégsem találkozunk velük 
gyakran. Balszerencséjükre éjszakai vadászataikon a baglyok, leginkább 
a gyöngybaglyok viszont találkoznak velük, akik remek látásuk segítsé
gével hamar felfedezik és elkapják a békavacsorát. Erről a köpeteikben 
található jellegzetes, szép formájú békakoponyák árulkodnak. A barna 
ásóbékák néha nappal is előmerészkednek, amit viszont a kék vércse va
dásznaplójából tudunk. Ha sikerül óvatosan kézbe venni közülük egyet, 
azonnal a menekülésre gondolva ásómozgásba kezd, és bőrünkön érez
hetjük az ásógumó erejét. Kézbevétel után, mint minden más kétéltű faj 
esetében, szintén kezet kell mosni. Bőrük szaga fokhagymára emlékez
tet, és több nyelven a faj neve is ebből ered.
A telet mélyen a földbe ásva töltik. Csak tavasszal, a szaporodás idején 
keresik fel a vizeket, kisebb pocsolyákat, ahol lerakják vaskos zsinórba 
petéiket. Hazai békafajaink közül nekik vannak a legnagyobb méretű 
lárváik, hosszuk elérheti a 17 cm-t is.
A kifejlett példányok koponyájának különlegessége az erős csontpajzs a 
fejtetőn. Ez az önbeásós életmóddal hozható összefüggésbe, mivel a békák
nak általában laza kapcsolódású koponyacsontjaik vannak. Ennek az erős
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csontképletnek köszönhetően, mely át tudta vészelni az évmilliókat, az ásó
békák fejlődése, léte a megkövesedett leletek alapján nyomon követhető. 
Az ínyencek körében legismer
tebb békafaj a kecskebéka. A 
nem túl kiadós, ám annál drá
gább rántott vagy egyéb módon 
elkészített békacomb tőlük szár
mazik. A védettséget tekintve 
aggályos a dolog, de a hagyomá
nyokra való tekintettel hivatalos 
igazolás birtokában a különleges 
fogás csak az erre a célra tenyész
tett állatokból készíthető el. Sza
badon befogott példányok elfogyasztása tilos! Ez a faj határozottan balsze
rencsés az emberrel, mert azon kívül, hogy tányérra kerülnek, még a tudo
mány is tizedeli őket közismerten laboratóriumi kísérletek céljából.
Élőhelyét tekintve szerény igényű ez a zöld békák csoportjába tartozó 
faj, hiszen megfelel nekik egy útszéli pocsolya is. A víztől sohasem távo
lodnak el messzire. Félénkek, és a növényzet közé elbújva éles szemmel 
figyelik a környezetükben zajló eseményeket, főleg az arra tévedő zsák
mányállatokat. Szép, fűzöld színük miatt, melyet fekete foltok díszíte
nek és a háton három világos csík, nem egykönnyen észrevehetőek, de 
párzási időben az „előénekes" után dalra fakadó békasereg már köny- 
nyen megtalálható. Hangjuk elnyújtott eee, ami a kecskék mekegésére 
emlékeztet. Innen ered a nevük is. A hímek karcsúbbak a nőstényeknél 
és a mellső lábuk belső ujján a békákra jellemző duzzadt párzási szorító
gumók találhatók. Szájzugaik mellett a figyelemfelkeltés érdekében két 
kékesszürke hanghólyaggal erősítik fel brekegésüket.
Legkisebb és legkülönlegesebb békafajunk az unkákhoz tartozó sárga
hasú unka. Ha hagyná, hogy a szájába belenézzünk, akkor meglepve ta
pasztalnánk, hogy elöl lenőtt, ko
rong alakú nyelve van. Emiatt nem 
is tudják azt kiölteni. Minden ilyen 
nehézséget legyőzve mégis szor
galmas szúnyog- és rovarirtók, te
hát szövetségeseink.
Hátoldaluk szürkésbarna, halvány 
és sötétebb foltokkal. Kiemelkedő 
szemölcsök borítják, melyek mé
reganyagot termelnek, méghoz
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zá olyan erőset, hogy már attól is náthásak leszünk, ha az orrunk közelébe 
emeljük az állatot. Érintésük után emiatt különös gonddal mossunk kezet! 
A hasoldaluk már igen csak színes. A nevüket is erről kapták, hiszen nagy 
kiterjedésű citrom-, narancs- vagy fakósárga színű foltok díszítik, ráhúzód
va a toroktájékra és a végtagokra is. A közöttük lévő fekete foltok kisebbek.

Nem tudnak róla, de romantikus vonásuk az, 
hogy szemükben a pupilla szív alakú. A szőrö
sebb szívűek csak fordított háromszöghöz hason
lítják, ami egyébként unka specialitás, csakúgy, 
mint az unkareflex. Ez a mozdulat a védekezést 
szolgálja, ugyanis ijedtében az állat „kihomorít" 
és felvillantja élénk színű hasi, toroktáji és végtag 
foltjait. Ez a hirtelen színhatás elijeszti a támadót, 
hiszen az állatvilágban is hovatovább érvényesül 
az a KRESZ-szabály, mely a sárga és vörös szí
neket a veszélyhez társítja. Ehhez jön még a ha
lottnak tettetés, amikor akár tovább is guríthatok 
elő-előcsillantva a riasztó sárga foltokat.

Ha találkozni akarunk velük, akkor az erdei 
pocsolyákat, vízzel teli mélyebb keréknyo
mokat kell keresnünk és türelmesen várakoz
nunk, hiszen meglepően sokáig tudnak a za
varos víz alatt maradni, és jól be tudják magu
kat fúrni az iszapba is.
Szaporodáskor ők rakják le a legkevesebb pe
tét egy csomóba a víz alatti növényi részekre, 
mindössze 2-50 darabot. A telet a szárazon töl
A békák értékét felismerve és a kiszolgáltatottságukat tudva a párzási 
időszakban békamentő akciókat szerveznek a Magyar Madártani és Ter
mészetvédő Egyesület Baranya Megyei Csoportjának tagjai, más termé
szetvédő szervezetek lelkes aktivistáival. A szerelmes békák nincsenek 
tisztába a közúti forgalommal, az utak helyével, csak azt tudják, hogy ál
talános tartózkodási helyükről el kell jutniuk az agyukba programozott 
szaporodóhelyhez. Ilyenkor tömegével vonulnak oda, majd sikeres pár
zás után vissza. A száguldó autók azonban nincsenek tekintettel a békák 
érzelmeire, és számos állatot elgázolnak. Ebben az időben ezért az aktu
álisan veszélyeztetett utak mellett védőhálókkal összefogják a vándor
ló kétéltűeket, és átviszik az út másik oldalára, ahol szabadon engedik 
őket. A visszaúton ugyanígy segítik a békacsapatot. Végül is az ember se
gítsen a jótevőinek, hiszen meghálálják.
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A már idézett Schmidt Egon szavaival zárom elmélkedésemet a hüllőkről 
és kétéltűekről, bízva abban, hogy sikerült a tőlük idegenkedőknek meg
mutatni az ő igazi arcukat, és oldani a velük szemben táplált ellenszenvet.

„Aktív természetvédelem nem képzelhető el másképpen, állatok vonat
kozásában bizonyára nem, mint hatékony társadalmi összefogással, és 
minél szélesebb körű felvilágosító munka segítségével. Széles körű tár
sadalmi összefogás szükséges ahhoz, hogy a békák, gyíkok, kígyók való
ban mindenütt védelmet élvezzenek. Ennek a társadalmi bázisnak az 
alapját elsősorban éppen az állatkedvelők széles és hazai viszonylatban, 
az utóbbi évtizedekben örvendetesen gyarapodó tábora fogja alkotni."

„Tetszem? Nem tetszem? Ilyen vagyok. Sokan irtóznak tőlem, bár nem tudom, miért? Hisz a legtöb
ben alig tudnak rólam valamit. Pedig ha jobban megismernének, bizonyára sok érdekességet találná
nak az életemben, s ellenszenvük mindjárt nem is lenne olyan nagy.

- Zöld Varangy

Irodalomjegyzék:
Jiri Felix: Kígyók
Mark O'Shea - Tim Halliday: Hüllők és kétéltűek
Janisch Miklós: Kígyók, békák (Búvár zsebkönyvek) 
Benke Zoltán: Magyarország kígyói
Schmidt Egon: Kígyókról, békákról
Élő Világ folyóirat 6. és 24. szám
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NEMZETI PARK 
A DRÁVA MENTÉN

Fenyősi László

A 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelettel létesített Duna-Dráva Nemzeti Park közel 
50 ezer hektár kiterjedésű területén e két nagy folyó természeti értékeit hivatott 
megőrizni. írásunk a Nemzeti Park Dráva menti területének változatos növény- 
és állatvilágát, legérdekesebb természeti értékeit szeretné bemutatni...

A
 Dráva menti terület medencealjzatát a különböző mélységben

található, főleg kristályos palából, gneiszből és gránitból álló 
tömeg alkotja. A terület fejlődéstörténete szempontjából meg

határozó volt a pannóniai beltenger uralma, melynek visszahúzódását 
követően létrejött szlavóniai beltó partjaihoz csatlakozott az Ős-Dráva 
és az ős-Duna torkolata. E két folyó hordaléka segítette a fokozatos fel
töltődési, majd amikor szerkezeti mozgások eltérítették az Ős-Dunát, a 
hordalékszállító szerepet a Dráva, a Mura és a Zala vette át. A Dráva 
mai folyásirányának kialakulása fiatal kéregmozgásoknak köszönhető, 
továbbá a jelenlegi meder kialakulásában a XVIII. századtól már emberi 
hatásnak is szerepe volt. Bár a Dráva menti táj síkvidék benyomását kelti, 
földrajzi értelemben csak a Barcs alatti szakasz tartozik az Alföldhöz. A 
Barcs feletti, kissé magasabban fekvő terület a dunántúli-dombság része, 
így domborzatában és talajaiban is nagyobb a változatosság. E területre 
jellemzőek az elsősorban homokból felépülő magaspartok, melyek mere
dekségét az alámosás határozza meg. A hosszan elnyúló Dráva menti 
terület éghajlata a mérsékelt övi kontinentális éghajlat jegyeit mutatja. 
Északnyugatról délkelet felé haladva jellemzően növekszik a napsütéses 
órák száma, az évi középhőmérséklet (9,7-10,6 °C) és csökken a csapadék 
mennyisége (840-600 mm).
A Dráva mentén az emberi jelenlét a neolit óta kimutatható. A római 
korban jelentős hadiutak vezettek át a területen, ezek fontosabb pontjait 
erődök védték. A folyóvölgy itt is alkalmas volt a letelepedésre, hiszen 
a természeti erőforrások kedveztek a földművelő és pásztorkodó élet
módnak. A Dráva menti területek erdősültsége a honfoglalás idején még 
60-80%-os lehetett, később az erdőterület kiterjedését az irtások fokoza
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tosan csökkentették. A kiirtott erdők nyomán kialakult gyepterületeket 
és fáslegelőket legeltetéssel hasznosították. A legeltetés mellett a víz és 
az erdő számos ősi mesterséghez biztosította az alapanyagot (halászat, 
vadászat, gyümölcstermesztés, teknővájás, kosárfonás, hamuzsírfőzés). 
Az itt élő nép mindig szoros kapcsolatban állt környezetével, életmód
ját és gazdálkodását a Dráva vízjárásához igazította. Ennek tipikus for
mája a fokgazdálkodás, mely során az árvizet mintegy szétterítették a 
területen, hogy a halászatot, legeltetést és az ártéri gyümölcstermesztést 
szolgálja. A hagyományos ártéri gazdálkodás visszaszorulása a folyó
szabályozásokkal és vízrendezésekkel kezdődött. A szabályozások első
sorban a hajózás elősegítését szolgálták, mely a legnagyobb forgalmat a 
XIX. század végén bonyolította.
E táj természeti értékeiről már a XIX. századból ismertek feljegyzések, 
ezek közül említést érdemel Richard Bright angol orvos-utazó 1815-ben 
kelt útinaplója. A Dráva mentén a védett területek kialakítása 1942-ben 
kezdődött meg, ekkor Barcs határában „Középrigóci-liget" néven 5 kisebb 
területet nyilvánítottak védetté. 1974-ben alakult meg a Barcsi Ősborókás 
Tájvédelmi Körzet, majd 1987-ben újabb területek kerültek természetvé
delmi oltalom alá (Zákányi Tölös-hegy TT, Őrtilosi Vasútoldal TT, Őrtilosi 
Szent Mihály-hegy TT). 1991-ben létrehozták a Gyékényesi Lankóci-erdő 
TT-et, továbbá kezdetét vette a Duna-Dráva Nemzeti Park kialakítása. Az 
avatásra 1996 áprilisában került sor. A Dráva menti védett területek kiter
jedése 21 251 ha, melyen két megye, Somogy és Baranya osztozik.
A Dráva a keleti Alpokban, Olaszországban ered, s öt nemzetet érintő 
közel 700 km-es útja végén Aljmasnál torkollik a Dunába. Vízgyűjtő 
területe mintegy 40.000 km2. Hazánk területét a somogyi Őrtilos határá
ban éri el, majd a baranyai Eperjespusztánál végleg távozik. E két község 
között 165 folyamkilométer a távolság, azonban a ténylegesen magyar 
szakasz ennél lényegesen rövidebb. A Dráva szabályozása - különö
sen a Barcs alatti szakaszon - már a XVIII. században megkezdődött, 
s a folyó még a XX. század első évtizedeiben is fontos víziút volt. A két 
világháború között a hajózás és áruszállítás elsorvadt, majd a második 
világháborút követően gyakorlatilag megszűnt. A Dráva végigkíséri a 
magyar-horvát államhatárt, azonban természetes mederalakulások és 
politikai okok miatt napjainkban már nagymértékű az országhatár és 
a sodorvonal közti különbözőség. Ez azt eredményezi, hogy a bal par
ton horvát, illetve a jobb parton magyar területek is találhatók. A Dráva 
Barcs feletti szakaszát elkerülték a komolyabb beavatkozások, így e terü
let ma is szeszélyes vadvíz, az év nagyobb részében biztonságosan nem 
hajózható. A folyó medrét folyamatosan alakítja, helyenként zátonyo
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kat képez, másutt a partfalat bontja. A vízfelszín esése a Magyarorszá
got érintő felső szakaszon háromszorosa az alsó szakaszénak, emiatt a 
mederanyag és hordalék összetétele a durva kavics és a finom, folyami 
homok között változik. A Dráva vízminősége ma még egyéb folyóvize
ink vízminőségét meghaladja.
A Nemzeti Park Dráva menti területének különleges növényföldrajzi jelentő
ségét az adja, hogy az illír és a pannóniai flóra itt találkozik egymással. Ennek 
is köszönhető, hogy e területen mintegy 150 növénytársulást és több mint 
100 védett növényfajt ismerünk. A változatos növényvilág mellett a Nemzeti 
Park Dráva menti szakaszának állatvilága is rendkívül gazdag, e területről 
napjainkig közel 4500 állatfaj vált ismertté, s a védett állatfajok száma megha
ladja a 300-at. Alábbiakban a jellemző élőhelyek bemutatása mellett egy-egy 
jellegzetes növény- és állatfajra is felhívjuk a Kedves Olvasó figyelmét...

A Dráva halfaunájának sajátossága, 
hogy elsősorban fajgazdagság jellem
zi, s nem a fajonkénti nagy egyedszá- 
mok. Ismereteink szerint jelenleg mint
egy 60 halfaj él a folyóban és mellék
vizeiben, s ebből a természetvédelmi 
oltalom alatt álló halak száma 23! A je
lentős természeti értéknek számító hal
fajok közül a Duna vízrendszerére en
demikus a fokozottan védett magyar

bucó német bucó és dunai ingola. További nagy ritkaságértékű faj a le- 
ánykoncér, botos kölönte és felpillantó küllő, illetve az alkalomszerűen 
előkerülő dunai galóca és sima tok. A folyó jelentőségét jól mutatja, hogy 
2000-2004-ben a halfaunisztikai kutatások során fogott 30 ezer halegyed 
közel egynegyede (!) a védett fajok közül került ki. A Dráva mentén a ha
lászati tevékenység az utóbbi öt évtizedben jelentőségéből sokat vesz
tett, s napjainkban is csak 
néhány „kisszerszámos" 
halásszal találkozhatunk 
a vízparton. A horgászok 
száma 3-4 ezer, sajnos, 
csak egy részük tartja be 
a halfogás írott és íratlan 
szabályait. A zsákmány a 
folyónál elsősorban dé- 
vér- és szilvaorrú keszeg, 
továbbá márna, paduc,
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balin, domolykó, ritkábban harcsa és amur. A mellékágakban már a csu
ka és ezüstkárász is jellemző. A még napjainkban is tiszta folyóvízben 
rendkívül érdekes gerinctelen állatfajok élnek, ezek közül említést érde
mel a rajzos csiga és a szávai vízicsiga. Utóbbi faj hazai állományának 
nagy része a Drávában él, s az Őrtilos-Bolhó közötti szakasz védőkö
vezésein számos helyen megfigyelhető. Fontos természeti érték a Dráva 
tegzes-, kérész- és szitakötőfaunája. E fejlődésükben vízhez kötött rova
rok közül a fokozottan védett drávai tegzest kell kiemelnünk, melynek 
alig néhány élőhelye ismert Földünkön. A Dráva mentén a kutatások so
rán 55 szitakötőfaj került elő, ezek közül 17 védett. Különösen a kétfol- 
tú, sárgás, erdei és piros szitakötő jelenléte figyelemre méltó. A folyó a 
vízimadarak vonulásában és telelésében meghatározó jelentőségű, így a 
Drávát a tél folyamán is érdemes felkeresni. Az állóvizek befagyását kö
vetően helyenként nagy vízimadártömegek gyülekeznek a folyón, meg
figyelések szerint a teljes hazai szakaszon telelő vízimadarak száma több 
tízezer példányra tehető. Bár ezek elsősorban tőkés récék, jó szemmel és 
erős nagyítású távcsővel számos egyéb récefajt is felfedezhetünk a nagy 
seregletben. Ilyen a bukórécékhez tartozó kerceréce és az apró termetű 
csörgőréce, továbbá a fütyülő réce, barátréce és kontyos réce. A búvárok 
és bukók már ritka vendégek, de esetenként északi búvárral és kis bu
kóval is találkozhatunk. A nagyobb testű madarak közül gyakori a szür
ke gém, nagy kócsag és bütykös hattyú. A folyón szinte mindenütt látha
tó kárókatona, melynek jelentős kolóniája fészkel is egy baranyai ártéri 
erdőben. Ősztől tavaszig a folyó alkalmas zátonyain libacsapatok éjsza
káznak, a vetési lúd és nagy lilik mellett kisebb számban nyári lúd is 
megfigyelhető. A folyón telelő vízimadarakra és a libavadászatok sebzett 
madaraira rétisasok vadásznak. Az itt fészkelő öreg párok mellett a téli 
időszakban fiatal madarakat is rendszeresen megfigyelhetünk.
A Dráva felső szakaszán találha
tó kavics- és sóderzátonyok kü
lönleges élőhelyek. Képződé
sükkor teljesen nyílt felszínűek, 
majd lágyszárúakkal és fásszá- 
rúakkal benépesülnek, s a szuk
cesszió zárásaként beerdősül- 
nek. A többé-kevésbé nyílt fel
szín fontos fészkelőhely, a kis 
lile már akár szobányi kiterjedé
sű zátonyon is költhet. Egy-két 
nyílt szigeten a telepesen fész-
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kelő küszvágó csér, illetve szomszédságában a 
ritka kis csér is megtelepszik. Hazánkban a kis 
csér jelenleg rendszeresen csak a Drávánál fész
kel, évente 5-10 párban. A csérekkel szemben a 
billegető cankó a szigetek és partszegélyek lágy
szárú növényzetét kedveli, ebben rejti el fészkét. 
A kis lile, küszvágó csér, kis csér és billegető can
kó alkotta fészkelőközösség a Kárpát-medencé
re is unikálisnak számít. A zátonyokon megtele- 
pülő, bokorfüzest alkotó cserjék leggyakoribbja 
a csigolyafűz, a ritka parti fűz csak a Dráva-sza- 
kasz felső részein fordul elő. Őrtilos határában 
drávai zátonyon él a hazánkban csak itt meg
található csermelyciprus. E növény elsősorban 
magashegységi folyók és patakok mentén jel
lemző, pionír jellegű „hordalékcserje".
rela-A folyót kísérő partfalak 

tív magassága 2-25 méter kö
zött változhat. E szakadópartok 
ritka, védett növénye a karéjos 
és díszes vesepáfrány. A frissen 
omlott partfalakban készíti fész
kelőüregét a telepesen fészke
lő parti fecske, melyből a Drá
va mentén több ezer pár fészkel. 
A legszebb madaraink közé tar
tozó gyurgyalag már sokkal kisebb telepeket alkot, de még így is rend
szeresen megfigyelhető a folyó felett. Páronként, de szintén fészkelő
üregben neveli fiókáit a „kék drágakő", a gyors röptű jégmadár.

Tündérfátyol

A Dráva folyóról természetes 
úton lefűződött, vagy beavatko
zások során leválasztott folyó
ágakból holtágak képződhetnek. 
Ezek vízinövényzettel fokozato
san benépesülnek, hínárnövény
zetüket lebegő és rögzült hínár 
alkotja. A kisméretű békalencse 
és rucaöröm a vízen „úszva" nem 
ritkán zöld bevonatot képez. A 
gyökerező hínár növényei feltű
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nőbbek, ilyen a gyakori vízitök, továbbá a védett súlyom és tündérfátyol. 
E fajok helyenként olyan tömegben fordulnak elő, hogy leveleik szinte 
teljesen fedik a vízfelszínt. A holtágak és mocsarak rendkívül sok vízhez 
kötődő rovar számára nyújtanak kiváló szaporodó- és táplálkozóhelyet. 
A vízen „korcsolyázó" molnárpoloskák vagy a gyors mozgású csíkboga
rak megfigyelése bármely holtág mellett egyszerű feladat. Az itt előfordu
ló számos szitakötőfaj között ritkaságok is találhatók, pl. piros szitakötő, 
tócsa szitakötő és kétfoltú szitakötő. A holtágakban előforduló halak kö
zül jellemző a vörösszárnyú keszeg, bodorka, compó, törpeharcsa és csu
ka. Gyakori békák e területen a „kecskebéka-rokonságba" tartozók, az ide 
sorolt fajok meghatározása még a szakembereknek is rendkívül proble
matikus. A Drávánál és egyes holtágainál a hazánkban szórványos előfor
dulású kockás sikló is előfordul, a kifejlett példányok testhossza elérheti 
az egy métert. A madárvilág összetételét elsősorban a szegélynövényzet 
határozza meg, mindig fontos a nád jelenléte. Kiváló fészkelőhely, többek 
között törpegém, nádirigó, nádi tücsökmadár és foltos nádiposzáta szá
mára. A nagyobb kiterjedésű, rekettyefüzekkel tarkított nádasok bakcsó 
és vörös gém fészektelepét rejtik. Szintén nádasokban fészkel a barna ré
tihéja, mely a vízimadarak első számú vámszedője. A fokozottan védett 
vidra minden jelentősebb holtágnál előfordul. A Dráva mentén mellék
ágak kotrásával helyenként kavicsbányatavakat alakítottak ki. Ezek nö
vény- és állatvilága - a mélységtől és a part meredekségétől függően - 
igen változatos. Egyik legérdekesebb állatuk a kétpolipos medúza, mely 
a csalánozókhoz tartozó, pénzérme nagyságú ragadozó állatfaj. Lebegő, 
vízáramlással sodródó egyedei főleg nyárvégeken figyelhetők meg.

Az ártéri szukcesszió első fás társulásai
nak a drávai szigeteken és partszegélyeken 
megtelepülő bokorfüzesek tekinthetők. 
Még meglehetősen fajszegény társulások, 
e füzeseket területünkön jellemzően csi
golyafűz és mandulalevelű fűz alkotja. 
Állatvilágukból a ritka halvány geze érde
mel említést. A bokorfüzeseknél maga
sabb térszinten puhafaligetek a jellemzőek. 
Uralkodó fafaj a fehér fűz, mely gyakran 
fekete nyárral társul. A fekete nyár hatal
mas példányai ma még nem ritkák, a 10 
m-es (!) kerületet elérő legnagyobb hazai 
egyed is egy drávai holtág mellett található. 
Puhafaligetekben szórványosan előfordul a 
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hamvas éger, mely az Alpokból érkező folyó „segítségével" jelent meg a 
területen. A cserjeszintben tömeges lehet a veresgyűrű som, a komló és a 
hamvas szeder. A dús aljnövényzetű ligeterdők védett lágyszárúi közül 
az erdőszegélyeket és tisztásokat kedvelő magasszárú kocsord, a sajátos 
alakú kígyónyelv és a tömegesen előforduló téli zsurló érdemel említést. 
Kavicsos aljzatú tisztásokon a csipkeharaszt és különböző orchideák 
is megtalálják életfeltételeiket, utóbbiak közül az agár- és vitézkosbor 
a legjellemzőbb. A folyó közvetítésével terjed az adventív japán kese
rűfű, aranyvessző és bíbor nenyúljhozzám. A fűz-nyár erdők tisztásain 
nyár közepén repül az e fajokhoz kötődő kis és magyar színjátszó lepke. 
A madarak közül elsősorban az odúlakók vonják magukra a látogatók 
figyelmét. A harkályok szinte valamennyi hazai faja előfordulhat puhafa
ligetben, a kis fakopáncstól a szürke küllőn át a fekete harkályig. A harká
lyok elhagyott odvaiban seregély, csúszka, cinegefajok és örvös légykapó 
fészkel. A ragadozó madarak közül gyakoribb a héja, de helyenként leg
nagyobb termetű hazai sasfajunk, a réti sas is fészkel. Zavartalanság és 
kellő táplálékbőség esetén a saspárok akár évtizedekig használhatják erős 
ágakból épült, néha igen csak terjedelmes fészkeiket. A vízhez közeli, 
odvas fákban gazdag öreg erdők a denevérek kedvelt élőhelyei. A gyako
ribb fajok mellett a ritka tavi denevér is előfordul a Dráva mentén.
A puhafaligeteknél magasabb térszínen keményfaligetek tenyésznek. 
Sajnos ezen állományok az elmúlt évszázadokban igen megfogyatkoz
tak, termőhelyeiken gyakran szántóföldeket találunk. Állományalkotó 
fafaj a kocsányos tölgy, a magyar kőris és a vénic szil, elegyfaként jel
lemző a gyertyán és a fekete nyár. A cserjeszintben a veresgyűrű som és 
a mogyoró mellett a védett ligeti szőlő, illetve az ormánsági területeken 
az illatos virágú jerikói lonc is felbukkan. A kora tavaszi fényviszonyokat 
számos geofiton - évelő hagymás - növény hasznosítja. Ezek közül tö
megesen virágzik a kellemes illatú odvas keltike, színváltozatai tarka vi
rágszőnyeget képeznek. Természetesen a keltikéket megelőzi a hóvirág 

virágzása. E növényről el
mondhatjuk, hogy hazánk
ban valószínűleg a Dráva 
mentén nyílik a legkoráb
ban. A védett fajok közül a 
szártalan kankalin, a nyuga
ti csillagvirág és a kockásli
liom az elterjedtebb. A ke- 
ményfaligetekhez hasonló 
fajösszetételű üde lomber-

153



Fény ősi László: Nemzeti Park a Dráva mentén

dők a mérsékelten hűvös és párás mikro- 
klímájú területeken élnek. Közülük külö
nösen értékesek a Zákány határában ta
lálható, Magyarországon egyedülálló illír 
gyertyános-tölgyesek és bükkösök. Ma
radványfoltjaikban együtt élnek hegy- és 
dombvidéki, illetve déli elterjedésű nö
vényfajok. A hármaslevelű szellőrózsa, 
hármaslevelű fogasír és pofók árvacsalán 
a Nemzeti Park legjelentősebb botanikai 
értékei közé tartozik, ugyanis szinte tel
jes hazai állományuk itt él. A „kemény
fás" lomberdők állatvilága sok rokon vo
nást mutat. Figyelemre méltó a gazdag 
puhatestű- és rovarfauna, melyből a nyu
gati ajtóscsiga, illetve a kis apollólepke és 

keményfás erdőkben az odúkészítő és az 
odúlakó madarak számos képviselője él, ezek közül a nagy testméretű 
fekete harkályt, illetve a viszonylag gyakori örvös légykapót célszerű ki
emelni. Az odvas fákban gazdag idős tölgyesekben számos érdekes de
nevérfaj él, többek között nagyfülű denevér és szőröskarú denevér. Fél
tett madárritkaság a fokozottan védett rétisas, fekete gólya, barna kánya 
és darázsölyv. A ragadozó állatok közül jellemző a kotoréklakó borz, to
vábbá a vadmacskaállomány jelentős része is az ártéri ligeterdők lakója.

a díszes tarkalepke érdemel említést. A 
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Megfelelő termőhelyi és hidrológiai viszonyok, illetve területhasználat 
esetén az egykori ligeterdők irtása nyomán üde, mezofilgyepek alakultak 
ki. E gyepeket napjainkban is kaszálással vagy legeltetéssel hasznosítják. 
A kaszált réteket tavaszonként fehér-sárga virágszőnyeg borítja. A fehér 
színért elsősorban a réti kakukktorma, a sárga virágszőnyegért a réti 
boglárka a „felelős". A pázsitfüvek jellegzetes, magasra növő képviselője 
a réti ecsetpázsit. A tömegesen is előforduló nyári tőzike, illetve a szin
tén védett kockásliliom az egykori ligeterdőket jelzi. Üdébb rétek dísze 
a ritka, dekoratív szibériai nőszirom. Jellegzetes lágyszárú az őszi kike
rics, nyár végeken a virágzó egyedek szinte lila virágszőnyeget képeznek. 
Kaszálók jellemző lepkefaja a vérfűboglárka és a havasi tűzlepke. A szin
tén védett, tavasszal repülő fecskefarkú lepke e területeken gyakorinak 
számít. A mélyebb, vízállásos foltok az átvonuló vízimadarak és parti 
madarak számára fontos élőhelyek. Tavaszonként rendszeresen láthatók 
itt szürke gémek, nagy kócsagok, különböző récefajok és parti madarak. 
A tőkés és böjti réce, továbbá a bíbic és sárszalonka fészkel is a vízkö
zeli növényzetben. Jelentős madártani érték a fokozottan védett haris. E 
madár jelenlétének megállapítása nehéz feladat, gyakran csak az éjszakai 
órákban hallatott jellegzetes hangja árulja el hollétét. Az énekesmadarak 
közül három jellemző fajt célszerű megemlíteni: a rozsdás csukot, a réti 
tücsökmadarat és a sárga billegetőt. A kaszálórétek és a legeltetett gyep
területek fontos táplálkozóhelyek, pl. a Dráva menti falvak fehér gólyái 
is előszeretettel keresik fel ezen élőhelyeket. Ahol a legelőkön a jószág 
érdekében fákat vagy facsoportokat is meghagytak, ott dolmányos varjak 
építik fészkeiket. Később az elhagyott varjúfészkekben a gyors röptű kaba 
sólyom is megtelepszik. E kis termetű sólyom madarakkal és rovarokkal 
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táplálkozik, emiatt táplálékszerzése látványos repülési mutatványokkal 
jár együtt. A szőrmés ragadozók érdekes képviselője a Magyarországra 
visszatelepült aranysakéi. A sakál a nyílt területekhez vonzódik, mező
gazdasági területek, gyepek, nádasok közelében várható felbukkanása. 
Az elmúlt évtizedben a Dráva mentén már szaporulatát is észlelték.
Az 1974-től védettséget élvező Barcsi Borókás különleges növény- és 
állatvilág otthona. Az észak-déli irányú homokbucka-vonulatok nyílt 
felszínein elsőként moha- és zuzmófajok telepszenek meg. Ezt követően 
különböző fűfélék megjelenésével egyre fajgazdagabb homokpuszta- 
gyepek alakulnak ki. Jellegzetes növény az ezüstperje, a magyar csen- 
kesz és az élesmosófű. A magas termetű élesmosófű nevét erős, fásodó 
gyökérzetéről kapta, mely egykor a súrolókefe alapanyagát képezte. 
Védett növényritkaság a fekete kökörcsin, a rejtőke, a homoki kocsord és 
a homoki szalmagyopár. A gyorsan felmelegedő homoki élőhelyek állat
közösségéből a gyors mozgású homokfutrinkák, a hangyaleső, a sisakos 
sáska és a boróka fájában fejlődő borókacincér érdemel említést. Jellegze
tes békafaj az éjszakai életmódot folytató barna ásóbéka. A zöld gyíkokat 
különösen tavasszal érdemes meglesni, ekkor a kék torkú hímek komoly 
csatákat vívnak a nőstények kegyeiért. A földön fészkelő madarak leg
szebb hangú képviselője az erdei pacsirta. A homoki borókások az éne
kesmadarak kedvelt költőhelyei, rigók, poszáták, zöldikék és őszapók 
fészkelnek a szúrós levelű bokrok védelmében. Száraz nyír-, vagy éger
csonkban nyaktekercs neveli fiókáit. E kis termetű, barna tollruhájú har
kályféle jelenlétét gyakran csak jellegzetes kiáltozása árulja el. A barcsi 
borókás talán leghangulatosabb erdei a nyíres-borókások. Allományaik-
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ban gyakori pázsitfű a kékperje, s jellemző lepkefaj a védett, éjjel repülő 
fehér púposszövő és nyírfa púposszövő. Májustól-júliusig szinte minden 
éjszaka hallható a lappantyú jellegzetes, kéttagú pirregése. Sajnos a 2000. 
év nyarán az egyik legszebb borókás állomány - a darányi borókás park
erdő - erdőtűz következtében szinte teljesen megsemmisült. Feltehe
tően évtizedek szükségesek a terület rehabilitációjához, melyet speciális 
kezeléssel és legeltetéssel kívánunk elősegíteni. A terület egykor legel
terjedtebb erdőtársulása a homoki cseres-tölgyes lehetett. A tölgyesek 
kiterjedése napjainkra erősen lecsökkent, helyükön többnyire telepített 
kultúrerdőket találunk. Maradványfoltjaikban él a védett kardos madár
sisak, a tarka nőszirom és a bársonyos kakukkszegfű. Nyár végi éjszaká
kon tölgyesekben kereshetjük hazánk egyik legnagyobb testű lepkéjét, 
a tölgy selyemlepkét. A gazdag madárvilágból a darázsölyv, az itt élő 6 
harkályfaj és az örvös légykapó érdemel említést. A telepített kultúrer- 
dők leggyakoribbja e területen az erdeifenyves. Bár a fenyvesek növény
világa szegényes, állományaikban ritka harasztfélék - kapcsos korpafű, 
díszes és karéjos vesepáfrány - is előfordulnak. A fenyvesekben domb- 
és hegyvidéki állatfajok is megtalálják életfeltételeiket, többek között a 
fenyves- és búbos cinege. A homokbuckák közti mélyedések lefolyástalan 
területein láperdők tenyésznek. Állományalkotó fafaj a mézgás éger, de 
helyenként a védett szőrös nyír is előfordul. A vízborítás következtében 
kialakult „lábas-égereken" tőzegmohatelepeket is láthatunk. E védett 
mohafajok jellemzője, hogy saját tömegüknél hússzor nagyobb mennyi-
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ségű vizet képesek raktározni. Szintén láperdők növénye a pusztulófél
ben lévő tarajos pajzsika, illetve a ritka, védett fűzlevelű gyöngyvessző. 
Az embermagasságúra is megnövő királyharaszt hazánkban csak a barcsi 
borókásban él, s a Kárpát-medencéből is alig néhány lelőhelye ismert. A 
láperdőket és a legmélyebb részeken csillogó láptavakat általában magas- 
sásosok kötik össze. Uralkodó a zsombéksás, de több védett, érdekes sás
faj is megtalálható itt. Nyaranta, a víz visszavonulását követően kialakuló 
nedves iszapfelszínen egyedülálló iszapnövényzet jelenik meg. A ritka 
tóalma és gázló hazai állományának nagy része e területen él. A láperdők 
legmélyebb foltjait láptavak töltik ki. Mivel a szerves anyagok lebomlása 
oxigénszegény körülmények között történik, a vízben bizonyos gázok 
felhalmozódnak, s ez adja a „pangóvíz" sajátosságait. A sötét színű lápi 
vízben fajgazdag hínárnövényzet él, többek között békalencsék, békatutaj, 
rence, rucaöröm és a megkapóan szép fehér tündérrózsa. A nedves, párás 
mikroklímájú láperdő a mocsári béka élőhelye. Érdekesség, hogy e békafaj 
hímje a tavaszi szaporodási időszakban égszínkék nászruhát visel! A 
viszonylag gyorsan felmelegedő lápi élőhelyek egyéb békafajok, továbbá a 
pettyes és tarajos gőte számára is fontos szaporodóhelyek. Az állandó vizű 
láptavakban halak is élnek, közülük a hazánkban megfogyatkozott compó 
és réti csík érdemel említést. A mocsári teknős-állomány igen jelentős ter
mészeti érték, sajnos a rókák és borzok rendszeresen feldúlják a közeli 
homokdombokon található tojásrakó helyeket. Égeres láperdők jellegzetes 
madara az örvös légykapó, a barátcinege és a fekete gólya. A fekete gólya 
általában a láperdő egy-egy öreg hagyástölgyén fészkel. A „lábas-égerek" 
a vízimadarak kedvelt fészkelőhelyei, ezekre építi fészkét a tőkésréce és a 
vízityúk. A sászsombékokon fészkelő cigányréce az egyik legjelentősebb 
állattani érték. E fokozottan védett madár itt nyugalmat talál, ugyanis a 
védett területen vízimadarakra mintegy 15 éve nem vadásznak. Nyáron 
előszeretettel keresik fel a láptavakat a gímszarvasok. Nem csak hűsölnek 
a vízben, hanem rendszeresen fogyasztják a tündérrózsa leveleit. A lápvi
lág zavartalan környezetét kedveli a kiemelt védettséget élvező vidra. A 
borókás területén található halastavakat az 1970-es évekig rendszeresen 
telepítették és halászták. A tóegységek elmocsarasodását követően a hal
gazdálkodás megszűnt, így elsődleges cél a természeti értékek megóvása 
lett. A tavak napjainkra náddal és gyékénnyel erősen benőttek, így jelen
legi állapotukban a vízimadarak számára fontos táplálkozó- és szaporo
dóhelyek. Vonulási időben a gyakori tőkés réce mellett rendszeresen látható 
csörgő- és böjti réce, illetve kisebb csapatokban az e területen ritka kanalas
réce. A gémfélék közül leggyakrabban szürke gémmel és nagy kócsaggal, 
illetve nyárvégeken kis kócsaggal találkozhatunk. A vízimadarak megfi-
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gyelésére legalkalmasabb hely a 6-os főközlekedési út közelében lévő 9-es 
számú tóz ahol a látogatókat madárles és kialakított pihenőhely várja.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Dráva menti területeinek ismertsége és 
látogatottsága igen eltérő. Kedvelt kirándulóhely a barcsi borókás, ahol 
a jellegzetes belső-somogyi élőhelyek (homokpuszta, cseres-tölgyes, 
láperdő) jól tanulmányozhatók. A borókás tanösvénye és a racka juhok
kal történő legeltetés sok látogatót vonz. A Dráva folyó megtekintésére 
a Barcsról és Drávaszabolcsról induló sétahajók javasolhatók. A drávai 
vízitúrák - egy hazai viszonylatban még zavartalannak számító folyón 
- különleges élményt nyújtanak. Bár nagy az érdeklődés, a természeti 
értékek megóvását szolgáló korlátozások évente legfeljebb 1500 fő túrá
zását teszik lehetővé. A vízparton található, a legszükségesebb létesít
ményekkel és tájékoztató táblákkal ellátott táborhelyek gyakorlatilag 
bemutatóhelyként is szolgálnak. A Nemzeti Park területére jellemző üde 
gyepek, kaszálók és legelők célszerűen a Drávaszentesi Oktató- és Bemu
tatóközpont határában húzódó réten tanulmányozhatók. Itt a változatos 
élőhelyek mellett őshonos állatfajták - magyar szürke marha, racka juh, 
cikta juh, hucul ló, mangalica -, vizes élőhelyrekonstrukció, és az ezeket 
összefogó tanösvény kínál látnivalót. Érdemes megtekinteni a Nemzeti 
Park közvetlen közelségében található kultúrtörténeti értékeket is. Ezek 
közül különösen az Ormánság egyedülálló szépségű festett fakazettás 
templomai, talpasházai, illetve Babócsa török kori emlékei érdemelnek 
figyelmet. A Dráva menti területek jövője jelentős mértékben függ a hor
vátországi Novo Virje közelében tervezett vízerőmű megvalósulásától. 
A természetvédelmi szakemberek véleménye egyöntetű: a Dráva hazai 
felső szakaszának növény- és állatvilága jelentős mértékben károsodna, 
számos, nemzetközi egyezmények által is védett faj kipusztulna az 
erőmű megépítését követően. Emellett egy ártéri rendszer életében és az 
egyedülálló tájképi értékekben jóvátehetetlen kár keletkezne. A jövőben 
az óriási ökológiai kockázattal járó erőmű-építés helyett egy határokon 
átnyúló, kétoldali nemzeti park kialakítása tűnik indokoltnak. A drávai 
ártér teljességében csak egy közös horvát-magyar nemzeti park esetén 
őrizhető meg. Ez esetben e régióban az idegenforgalom, az ökoturizmus 
és a természetvédelmi kezelésben lévő területekre szorítkozó hagyomá
nyos gazdálkodási formák fenntartása jelenthet kitörési pontot. A Duna- 
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a természeti értékeket előtérbe helyező 
vagyongazdálkodása, a hagyományos gazdálkodási módok újraindítása, 
sikeresen elvégzett élőhely-rekonstrukciói, az ökoturizmus fejlesztése és 
egy egyedülálló monitoringrendszer működtetése révén a kezdeti lépé
seket már megtette ez irányba...
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PÉCSVÁRADI EMLÉK

Trebbin Ágost

S
ajátságos dolog, hogy az öregedő embernek egyre többet pörög le 

emlékezete monitorján életének nagy filmje. Régi elfelejtett ked
ves arcok, házak, tárgyak jelennek meg a múlt színes palettáján.

A Baranya megyei Pécsváradon születtem, a történelmet álmodó, titok
zatos Zengő-hegy lábánál.
Szüleim nem sokkal születésem után elváltak. Szerelmi lángolásukból 
csak az én hamuvá értéktelenedett életem maradt fenn. Szerencsémre 
volt egy erős lelkű nagymama, aki nem hagyott sorsomra. Szeretettel, 
gondoskodással vett körül, és mellettem állt egész felnőttkoromig.
Nagymama a pécsváradi postát vezette, és a község megbecsült polgára
ként közszeretetnek örvendett. Pécsváradon, ahol több nemzetiség élt (a 
háborúig békében), ezt nem mindig volt túl könnyű kiérdemelni. A hegyen, 
az ősi monostor erőd árnyékában éltek a magyarok, lent a lapályon a néme
tek. De éltek itt olyan tiszteletet kiérdemlő zsidó családok is, akiket a falu, 
mint önzetlen jótevőket tartott számon. Ilyen volt a jóságos Trankovits dok
tor bácsi és a mindenkin segíteni kész Fleischer sajtgyáros.
Nagymama liberális nézeteket hangoztató, humánus embernek vallotta 
magát. Jó barátságot tartott fenn a sajtgyárossal, a német mesterembe
rekkel, magyar földművesekkel és a község határában lakó cigányokkal 
egyaránt. Pénteki napokon a család együtt ebédelt a község legszegé
nyebb idős emberével, „Péntek bácsival." De szívesen látott vendégnek 
számított otthonunkban a község plébánosa is.
A számomra felejthetetlen pécsváradi postaudvaron hatalmas gyümölcs
fák árnyékában köszöntött rám az iskoláskor.
A mecseki ősz ebben az évben is pazarul árasztotta pompáját. Az erdő tarka 
rokolyában ünnepelte a beteljesedett nyarat, a hegyet szüretelők vidám zsi
vaja töltötte be. A Gesztenyés évszázados fáin kíváncsian kandikáltak elő 
tüskés takarójuk hasadékából a barna gesztenyegyerekek. A Szász-völgy 
lankáin sápadt-sárgán hullámzott az árvalányhaj, és hajnalonként ködös 
szellemalakok népesítették be a Zengő-hegy szelíd emelkedőit. De nekem 
már a fülembe csengett az öreg iskola hívogató kis harangja...
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Magas, vézna, sokat betegeskedő gyermekké serdültem. Apámat csak 
néha-néha láttam. Megjelent motorján, hogy néhány napra magával 
vigyen pécsi otthonába. Apám hithű evangélikusnak tartotta magát, 
ragaszkodott hozzá, hogy én is az ő vallását kövessem. A községben én 
voltam az egyetlen evangélikus hitvallású gyermek. A magyarok refor
mátusok, a németek katolikusok voltak, így azután én gyakorlatilag nem 
tartoztam sehová. Az elemi iskolák felekezeti alapon működtek. Végül is 
nagymama közbenjárásával katolikus iskolába kerültem.

A katolikus iskola a hegy oldalában nyújtóztatta öreg falait. Repede
zett padjai talán Kodolányi Jánosról álmodtak. Az iskola meglehetősen 
távol esett a postától. Naponta két-három kilométert kellett megtennem 
„hegymenetben", hogy eljussak az iskolába. Az iskolát gyakorlatilag két 
úton lehetett megközelíteni. A kikövezett Vár utcán, amelyet téli, havas 
időszakban kiváló szánkópályának használt a fiatalság, vagy a rövidebb 
fás, lombos, romantikus „gasslin" keresztül. Az iskolához vezető utat 
sohasem egyedül tettem meg, mindig elkísért hű társam, a „Puli" névre 
hallgató kis juhászkutya. Az iskolába már nem lépett be, hanem félre
vonult egy félreeső bokor alá, és megvárta, amíg vége lett a tanításnak. 
Mikor megjelentem az iskolakapuban, boldogan elősomfordált búvóhe
lyéről, majd hazakísért. Az ebédet már együtt fogyasztottuk el. Azóta is
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sokat gondolkodtam azon, hogy emberi lélekben létezik-e ilyen szeretet 
és hűség, mint ami ebben a kis kutyaszívben lakozott?
Az első tanítóm az elemi iskolában egy meglehetősen szigorú, mélyen 
vallásos vénkisasszony volt. Minden délben, amikor mély kongással 
megszólalt a szomszédos öreg templom nagyharangja, abbamaradt a 
tanítás, és mi felállva elimádkoztuk az „Úr angyalát".
Vasárnap, vallási ünnepeken kötelező volt a templomba járás. A hosszú 
nagymise alatt a felnőttek a padokban ültek, de az iskolásoknak végig 
kellett állniuk a szertartást. A templomban külön helye volt az asszo
nyoknak, férfiaknak. Az iskolások a templom közepén álltak, egyik olda
lon a lányok, másik oldalon a fiúk.
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Falun a vasárnapi „szagos" nagymise fontos eseménynek számított. Ilyen
kor előkerültek a szekrényekből a féltett ünnepi ruhák. Mise végeztével 
az utcára zúdult a templomot megtöltő falusi nép. A színpompás kaval- 
kádot ennyi év után sem tudtam elfelejteni. A magyar lakosság jellegze
tes pécsváradi és zengővárkonyi tarka népviseletbe volt öltözve, amelyet 
csak itt-ott szakított meg a svábság egyszerű kék ünneplője.
Mivel katolikus felekezeti iskolába jártam, nekem is kötelező volt a kato
likus templomba és hittanra járni. Az oktatást Gyuri bácsi, a jó öreg falu
si plébános tartotta. Gyuri bácsi nem volt egy „mindennapi szám". Igen 
szerette a finom misebort, általában mindig volt benne egy kis „löket". A 
szent igék közé mindig becsúszott egy-egy ízes pécsváradi káromkodás. 
Nem tett jót az ügy komolyságának, hogy Gyuri bácsi sváb lévén gyen
gén és komikus akcentussal beszélte a magyar nyelvet. Gyuri bácsi jósá
gosan magyarázott és mi gurultunk a nevetéstől.
A pécsváradi elemi iskolának egyébként érdekesek voltak az oktatási 
módszerei. Az írást, olvasást sajátságos módon tanultuk meg. Minden 
egyes kiejtett betűt egyedi karjelzéssel kísértünk. Érdekes módon ezekre 
a jelzésekre a mai napig is emlékszem, és mellékesen jól megtanultam 
olvasni is. Nagyon egyszerű - ma igen drasztikusnak tűnő - módszerrel 
tanították meg a szorzótáblát is. Az oktatás segédeszköze a „sárga csikó" 
névre hallgató nádpálca volt. A szabály egyszerű volt, ha valamelyik 
nebuló háromszor eltévesztette a szorzótáblát „felült" a sárga csikóra. 
(Nem volt túl kellemes a találkozás!) Kétségbe voltam esve, mivel már 
kétszer vétettem a számolásban, ezért a család éjt-nappallá téve gyako
rolta velem a magas matematikát. Meglett az eredmény, nem jött létre a 
randevú a „sárga csikóval", és én egy életre megtanultam szorozni.
Azután a gyermekkor álomvonata tovább száguldott. Jöttek a felnőtt
évek, na meg az öregség. De azért még most is álmomba sokszor hallom 
a távoli iskolából jól ismert köszönést: „Dicsértessék a Jézus Krisztus!"
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SÁRGAPÓLÓS KERÉKPÁROSOK

Dr. Novotny Iván

B
aranya megye, ezen belül Pécsvárad adott otthont 2005. augusztus 18. 

és 20-a között a XXXV. Országos és Nemzetközi Túrakerékpáros Talál
kozónak. A Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetsége által kezdemé
nyezett, évente más-más városban sorra kerülő összejövetelt ez alkalommal a 
Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub rendezte. A találkozó a hobbi

kerékpárosoknak szólt, akik kedvtelésből bringáznak, s ezt a mozgásformát 
szívesen összekötik a környezet, az ország megismerésének örömével.
A pécsváradi találkozó rendezői is a résztvevők szokásos, vidám együtt- 
léten túl a város és a környék megismertetését tűzték ki célul, természe
tesen kerékpárosán.
Az érkező kerékpárosokat a Pécsváradi Művelődési Központban aug. 17-étől 
várták (és kínálták friss pogácsával) a rendezők. A szálláshelyek elfoglalása, a 
sátrak felverése után este a várszínpadon a Szécsi Pál életéről szóló „Szeretni 
bolondulásig" c. zenés darab előadására fizethettek be az időben érkezők.

A megnyitóra 18-án, a pécsváradi vár 
udvarán került sor. Fanfárok hangjai, 
majd Juhász Ottó úrnak, az MKTSZ 
elnökének megnyitó szavai után a 
találkozók vándorzászlajára pécsvá
radi kerékpáros hölgy kötötte fel a 
szalagot. Baronek Jenő, a Magyar Ter
mészetbarát Szövetség alelnöke üdvö
zölte a résztvevőket, majd a külföldi 

delegációk vezetői szóltak. Zsáli János úr, Pécsvárad polgármestere „házi
gazdaként" köszöntötte a kerekeseket. A megnyitónak, mely a magyar és 
az európai himnusz elhangzásával ért véget, a Pécsváradi Ifjúsági Fúvósze
nekar közreműködése adta meg az ünnepélyes alaphangot.
Az első nap további programjában Pécsvárad és a vár történelmi jelentőségé
nek, látnivalóinak megismerése (Gállos Orsolya, a Pécsváradi Várbaráti Kör 
elnöke vezetésével), és két, rövidebb „bemelegítő" túra (Nagypall - Kékesd - 
Erzsébet, ill. Máré-vár - Magyaregregy - Zobák - Pusztabánya) szerepeltek.
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Délután a kerékpáros tájékozódási és ügyességi versenyen a versenyzőknek 
a szlalompályán kívül térképismeretben, nyíllövésben is helyt kellett áll
niuk, és a Zengővei, a bánáti bazsarózsával, Dombay Jánossal (kinek emlé
két a város melletti Dombay-tó őrzi) kapcsolatos kérdésekre válaszolni.
A napot a Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület táncosainak látvá
nyos bemutatója és vidám hangulatú közös vacsora zárta.

A második nap mindenki a találkozó sárga emlékpólóját öltötte magára, 
s zárt egységben, a nemzetőrök biztosítása mellett Pécsváradról Hirden 
át Pécsre, a Széchenyi térre kerekezett a csapat. Impozáns látvány volt a 
6-os úton és a pécsi utcákon végigvonuló sok egyszínű bringás.
A városháza előtt Gonda Tibor, Pécs M. J. Város alpolgármestere és Ku
kái András, az Önkormányzat Közlekedési és Kommunális Bizottságá
nak vezetője üdvözölte a felvonulás résztvevőit. Délután a székesegyház
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és a világörökségi helyszínek megtekintése következett a püspöki pince 
borának megízlelését is beleszámítva.
Pécsváradra visszatérve a vár színpadán a pécsi UNICUM LAUDE, és az 
Olaszországból érkezett CANTUS FIRMUS férfi vokálegyüttesek műso
rát nézhették-hallgathatták az érdeklődők.

Este a pécsváradi művelődési központ nagy
termében kerékpáros fórum keretében a leg
nagyobb német kerékpáros egyesület, az AD- 
FC működéséről hangzott el vetített képekkel 
kísért előadás (magyar tolmácsolással).
A harmadik napon, augusztus 20-án, a pécs
váradi koszorúzási ünnepség keretében a ta
lálkozó résztvevői is elhelyezték koszorúju
kat Szt. István királyunk várbeli szobránál. 
Ez a nap a hosszabb túráké volt. Mohácsra 
és a Történelmi Emlékhelyre, vagy Sikonda 
- Orfű - Abaligetre vezető túra közül vá
laszthattak azok, akik nem riadtak el a 100 
km körüli távolságtól.
A természeti szépségekre fogékonyakat 
az Óbányai-völgybe és Mecseknádasdra

kalauzolták el a rendezők. (A sok esőtől vizes-sáros Óbányai-völgyön a 
kerékpárt tolva végigmenni „túlélőgyakorlatnak" is megfelelt.) 
Este a Szentháromság téri színpadon a díjak és ajándékok átadása, tombola
sorsolás után a zárszó keretében a főrendező megköszönte a pécsváradiak 
vendégszeretetét, s azzal búcsúzott, hogy reményei szerint a résztvevők a 
rendezvény és a város jó hírét viszik szét az országban, s máskor is visz- 
szatérnek hozzánk, Baranyába, a Mecsekre. A találkozó vándorzászlaját a 
szolnoki kerékpárosok vették át, akik a jövő évi találkozót rendezik. 
Az esti utcabál és tűzijáték biztosította a rendezvény vidám befejezését.

Egy kis statisztika:
A találkozón mintegy 130 kerékpáros vett részt, zömmel Magyarország 
különböző tájairól. A nemzetközi jelleget 6 német (Unterschleissheimből, ill. 
Brémából), 9 osztrák (Bécsből, ill. Hausmannstettenből) 4 cseh (Prága kör
nyékéről), 1 erdélyi, 1 szlovák és 2 vajdasági kerékpáros biztosította.
Két unterschleissheimi lelkes bringás és a cseh csapat kerékpárral érkezett 
Pécsváradra 1200, ill. 600 km-t letekerve.
A magyarok közül a Nyírtelekről jövők karikáztak legtöbbet, és a nagykőrösi 
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„Aranykerék" Kerékpáros Egyesület állította ki a legnépesebb delegációt.
A legfiatalabb résztvevő 3, a legidősebb 69 éves volt, 36-an képviselték a 
gyengébb nemet.
A találkozó keretében szervezett túrák összhossza 348 km volt, 3100 m 
szintemelkedéssel.
A programok zavartalan lebonyolításáról 17 fős rendezői gárda gondos
kodott (a Pécsi Túrakerékpáros Klub tagjain kívül komlói és pécsváradi 
kerekesek).
A rendező Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub sok segítsé
get kapott mindenekelőtt a Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetségétől, 
Pécsvárad város Önkormányzatától, a Pécsváradi Művelődési Központ
tól. Jelentősen hozzájárult a rendezvény sikeréhez erkölcsi és anyagi 
támogatásával a Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke, 
a Mecsek Egyesület és több pécsi, ill. pécsváradi székhelyű vállalkozás.
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HORDATÚRA A JAKAB-HEGYRE 
ÉS MÁS TÖRTÉNÉSEK

Baumann József

Hordatúra a Jakab-hegyre

2005. április 3., vasárnap. Szép 
tavaszi reggelen indulunk szak
osztályunkkal, az Aranyhordával 
Teca mamától fel a Jakab-hegyre. 
Éger-völgyben kipucoljuk a De- 
lelő-kutat és a Fecske-forrást, me
lyek most bőségesen adják a fi
nom forrásvizet. Hőmérsékle
tük és vízhozamuk az évszaknak 
megfelelő. Nagy nehezen össze
rendezem a csoportot, és fényké

pet készítek róluk. Még csendes a környék, az emberek otthon pihen
nek, így a madarak, tavaszi énekükkel, uralják a szép tisztást. A vízesés 
fényes függönyt terít a rideg vasbeton párkányra, és nagy morajjal zú
dul az alatta lévő kövekre. A tó szélén fehér színű focilabda hintázik a 
hullámokon, amíg Jenő ki nem halássza. Átkelünk a fehéren fodrozó
dó kis patakon, és elindulunk felfelé a hegy oldalába. A partoldalból sok 
helyütt vízfakadások erei csörgedeznek és csillognak szemünkbe. Több
ször érintjük az erdei tornapálya állomásait, majd a jeltelen úton felérünk 
Éger-tetőre. A volt táborhely szomorú képet mutat, mert a „tűzvész" óta 
szinte semmi változás nem történt vele. Még áll néhány romos épület, 
amelyekben régen vidám gyerekek töltötték vakációjuk egy részét. El
gondolkodtató, hogy ilyen romos állapotban van-e egyáltalán értelme itt 
állniuk. A szép zöld tisztás, a koros fák, a szép táj magában is csodálatos, 
a romos épületek rontják az emberek jóérzését.
Az új zöld kör jelzésen indulunk fel a Jakab-hegyre, elhaladva a vadregé
nyes kis tó mellett. A tó a hegytetőn lévővel azonos kialakulású. Termé
szetes forrásuk nincsen, csak a csapadékvizeket gyűjtik össze. Vízzáró 
rétege az a finomszemű homokkő, amelyik Boda térségében is fellelhető 

168



Baumantt József: Hordatúra a Jakab-hegyre...

vastag rétegben. Két fiatalra leszek figyelmes, akik a tó környékén jár
kálnak, és figyelik a növényzetet a tó mentén. Közelebb.érve hozzájuk 
felismerem kezükben a kígyók elfogásához szükséges kampós segédesz
közt. Beszélgetek velük, és megtudom, hogy több megyei hüllőtáborban 
is dolgoztak, és itt is, igaz, felügyelet nélkül, hasonló megfigyeléseket 
végeznek. A biztonság kedvéért elmondom, hogy a békák és esetleg a 
már előbújt kígyók zavarása nélkül végezzék megfigyeléseiket.
Tovább haladunk a turistajelzésen felfelé, velünk szembe ideiglenes víz
folyások tekeregnek. A mély útbevágások oldalában mohák zöldellnek, 
köztük felfedezhető az édesgyökerű páfrány, amit régen orvosság készí
tésére használtak.
Fiatalokból álló tízfős társaság halad el mellettünk fiatalos lendülettel, és 
közülük sokan fogadják köszönésünket, és hogy félreállásunkkal előse
gítjük gyorsabb haladásukat.
Szórványos erdei fenyők mellett haladunk el, melyek törzsén látszanak a 
néhai gyantagyűjtés nyomai. V alakban bemetszések a fák kérgein egy
más alatt, itt gyűlt össze a fa nedve, a gyanta, amit régen több dologra 
is használtak. A fák mögött a meredek Szörnye-völgyi oldal magas fái 
nyújtózkodnak a kék ég felé.
Feltűnik az Avar gyűrű földsánca, és áthaladunk a két emelet magas épít
ményen. A sáncot mesterségesen átszakították évtizedekkel ezelőtt, hogy 
a közlekedést könnyebbé tegyék. Elválok a csapattól, majd elindulok dél
re, a Leányvár sarka felé. Medvehagymákon gázolok keresztül több száz 
méteren, és balról megkerülöm a kis tavacskát, melyben most jócskán áll 
a víz és tele van békapetékkel. Még néhány perc, és elérem a magasra 
nőtt tölgyfára épített kis faházat. Most a lombfakadás előtt is szeretnék 
felvételt készíteni róla. Ezt a kis házikót a DDNPI engedélyével építették 
a tölgyfa koronájába. Az építője egy budapesti szobrászművész, aki így 
is kifejezésre akarta juttatni az ember természethez való tartozását. Az el
képzelés tetszik, mert serdülőko' ' ■
ki erdőkben mi is építettünk ha
sonlót. Ami viszont nem tetszik, 
az a mesterséges hullámpala, 
ami az egész építményt elcsúfít
ja. Az építmény Cserkútról is jól 
kivehető a hegygerinc peremén. 
A kolostorrom felé haladva 
a sok tarka virág alig enged 
haladni, mert mindegyik szép
ségével a fényképezőgépem 
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tárolólemezére szeretne kerülni. Odvas keltikék, májvirágok, tüdőfűk, 
ibolyák, tyúktaréjok és még sokan mások.

Az esőbeálló előtti koros 
alatt a padnál Plaszauer István és Grosz- 
mann Jenő vár rám. Megérkezésemet 
egy nyelet finom pálinkával nyugtáz
zuk, és indulunk tovább a Babás szerkö
vekhez, ahol a többiek várnak ránk.
A tisztás déli oldalában félig összedőlt 
épület látható, melyet valaha a régé
szek használtak a romok feltárásánál, 
és lassan ő maga is kutatható rommá

válik, olyan régóta áll elhagyatva. Nagyon csúnya látvány, de ennél is fon
tosabb hogy esetleg kalandvágyó gyerekeinkre nézve életveszélyes! 
Lassan sétálva haladunk, és elérjük a táblát, ami jelzi az erre járónak a Zsongor- 
kő irányát. Lefelé haladunk, és elmegyünk az ősemberbarlang tátogó bejárata 
mellett, majd a vörös homokköveken ülve megpillantjuk túratársainkat. 
Csodáljuk a szép kilátást, élvezzük 
a színek tarka palettáját. A Zson- 
gor-kő kilátójának korlátján meg
jelentek az első emléklakatok, me
lyek nem biztos, hogy idevalók. 
Az elfogyasztott ebéd után jólesik 
a kávé, amit Fekete Bálint és Judit 
szolgál fel a társaságnak. 
Bálint javaslatára elhatározzuk, 
hogy Éger-völgyön lefelé halad
va szedjük össze a turistaút men
tén eldobált szemetet, mellyel mindenki egyetért. Előveszem a nagy, kék 
színű szemeteszsákot, melyet mindig hordok magammal ilyen munkák 
elvégzéséhez. Megmutatom turistatársaimnak a törpe kövirózsákat, me
lyek beleolvadnak a környezetbe, és csak avatott szemek veszik észre.
A Pálos-kolostor romjai között fiatalok sütik a szalonnát, remélhetőleg a 
tüzet eloltják és a szemetet is hazaviszik magukkal. Készítek néhány fel
vételt a falmaradványokról és az öreg odvas fenyőfában lévő lódarázs
fészek-töredékről .
Két dolognak nem örülök az erdőben, a szélviharnak és a lódarazsaknak. 
Mindkettő eléggé kiszámíthatatlan, kellemetlen a közelemben lehasadó 
vastag fatörzs vagy az akaratlanul megzavart nagy létszámú darázsfészek. 
A kolostortóban most viszonylag sok a víz, és nagy felületeken táncolnak 
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a napsugarak. A várfalnál érem utol a társaimat, a szemeteszsák telik, 
átveszem a szállítást. Barátaim hol innen, hol onnan hoznak pillepalac
kokat, tejeszacskót, és elég gyakran motorolajos flakont. Most a megtett 
távhoz képest örvendetesen „kevés" a szemét. Némileg mentegetőznöm 
kell, hogy ennél sokkal több szokott lenni, és idáig megtelik fél zsákkal. 
Megnézzük a Fenyves-forrást, a Jancsi-forrást, melyekből most még 
bőségesen folyik a víz. A Jancsi-forrás átereszét az erdészetnek ki kellene 
cserélni, mert a vascső elrohadt, gyakran eldugul, így az erdészeti úton 
folydogál a kis patak ilyenkor tavasszal. A Négybarát-forrást csak a fák 
között tudjuk megközelíteni, mert az úton csizmaszárig érő a sár.
A forrás falazatát hamarosan meg kell javítani, mert a kőfal mögötti 
laza föld megroskadt, repedések keletkeztek a falazaton. A forrásvíz 
bugyogva kínálja magát a megszomjazott turistáknak, akik élnek a lehe
tőséggel. A forrás vízhozama 3 liter percenként, és 9,1 fokos.
Sétálva tíz perc alatt elérjük a Farkas-forrást, amely szintén bővében van 
a víznek. A környéken gyűlik az összegyűjtött szemét, és már félig van a 
zsák. A patak mentén haladunk egyre lejjebb, és hallgatjuk a csobogások 
sokszínűségét.
A Szunyola felé elágazó völgynél ismét elhagyom társaimat, hogy a 
Gégen-kutat felkeressem, és a forrásnál a vízhozam- és hőmérsékletmé
rést elvégezzem. A völgyben felfelé haladva szinte hallom a rügyek pat
togásait a duzzadó levelektől, hallom az első szúnyogok zümmögését. A 
tavaszi nagy vízmennyiség kimosta a völgyet, így láthatóvá vált három 
régen bedobott autógumi, melyek félig kilátszanak a sárból. Két éve Mar
ton Józsi jó néhányat már kihozott innen, de ezek most kerültek felszínre. 
A Gégen-kút ontja a vizet, mérési adatai megfelelnek a körülményeknek, 7 liter 
percenként, és 9,1 fokos. A mésztufa vízesés is szép látvány, fotózásra ösztönöz. 
Szapora léptekkel haladok le
felé a szép völgyben, és sok 
sétáló családdal találkozom, 
ami örvendetes, csak a szeme
tet ne dobálnák el olyan so
kan! Igaz, most egyet sem ta
lálok, mert előttem haladnak 
társaim, akik mindet felsze
dik. Átsietek a Mecseki Erdé
szeti Rt. által felújított két szép 
fahídon, és nem bírom meg
állni, hogy felvételt készítsek 
róluk a tavaszi környezetben.
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Éger-völgynél érem utol társaimat a teli 
zsákkal, száz méterre a vas szeméttáro
lótól. Jókedvű a társaság, „örömmel" 
mutatják, hogy megtelt a nagy zsák. A 
szemét a megfelelő helyre került - fény
képpel dokumentálva - és mi is egy 
éppen megfelelő helyet keresünk, hogy a 
nap kellemes eseményeit megbeszéljük.
Teca mamánál megköszönjük Plaszauer István (Őszi) túravezetőnek a
szép túrát, és leöblítjük az út porát egy korsó sörrel.

Újra táblája van a Mecsek-kapunak

2005. április 5., kedd. A Ciszterci Rend 
Nagy Lajos Gimnáziumból indulunk 
az iskola kisbuszával a Mecsek-kapu- 
hoz, hogy a kalandos utat megjárt táblát 
újra felhelyezzük. Tavaly eltűnt a tábla a 
kőfalról, és sokáig nem tudott róla senki. 
Már az újat tervezgettük, amikor „Baro- 
nek Jenő Uránvárosban a földön heverve 
megtalálta". Felújítottam, a betűket újra

festettem, és most itt lapul megszépülve a kocsi csomagterében.
A Mecsek-kapu - ami jelképesen a Mecsek hegység bejárata - 1936-ban 
épült.
Hamar felértünk, és a kocsi vészvillogóját bekapcsolva elkezdtük kipa
kolni szerszámainkat. A támasztólétrát kinyitottuk és a magas kőfalnak 
illesztettük. Felmászva rá derült ki, hogy még legalább két fok kellene a 
biztonságos munkavégzéshez. Kicsit tanakodtunk Bérces Csaba kollé
gámmal, de vállaltuk a nehéz és nem éppen veszélytelen feladatot, ha 
már minden itt van kipakolva. Elindítottam az áramfejlesztőt és a HILTI 
fúrógépet üzembe helyeztem. Egy kézzel kapaszkodva másztam felfelé, 
a másik kezemben tartottam a nehéz fúró alkalmatosságot. A három 
bejelölt ponton lassan sikerült a tipliknek kellő mélységű lyukat fúr
nom. Homlokomon most nem a fáradtságtól voltak izzadságcseppek, 
hanem a félelemtől, nehogy a gép lerántson a magas létráról. Szeren
csésen megúsztam ezt a műveletet, és most betekertem a vaskampókat 
a falba, melyek a táblát tartják, amíg a ragasztó megköt a tábla alatt. 
Egy kézzel viszem felfelé a tíz kilónál is nehezebb táblát, amelyet Csaba 
bekent csemperagasztóval. Nehéz a manőver, mert a táblát magasra kell
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emelni, és a kampókon igazítani 
kell. Csaba felülről mélyen kiha
jolva és kilépve a peremre segít 
tartani. Most már ketten vagyunk 
„szorult" helyzetben, de végre a 
legnehezebbjén is túl vagyunk. A 
táblát vízszintbe állítjuk és körbe 
kikenjük, hogy a nedvesség ne 
tudjon a tábla mögé jutni, na meg 
azért is, hogy szebben mutasson. _____ ____
Összepakoljuk a szerszámainkat és az eszközeinket, és mint ha itt sem 
lettünk volna, elindulunk a gépkocsival vissza munkahelyünkre.

Új tábla a Cserkész-forráson

2005. április 7., csütörtök. A Cserkész-forrás új tábláját építettem be a 
Kőlyuki barlang előtt. A tábla tervét Faltis Róbert tagtársunk készítette. 
Ez a vízfolyás Eta-forrás néven is ismert, mert Beleznay Józsefné, a cser
készparancsnok felesége leánykori neve Szekeres Eta. Róla nevezték el 
a forrást. Régen több alkalommal cserkészek táboroztak a környéken, 
innen a forrás neve és a kőbe vésett liliomos szimbólum. A liliom most 
is látható a kőágyba süllyedve a forrás mögött. A falazatból oldalt kitörő 
kis vízfolyásnak vékony csövecskét építettem be. Jobb oldalon a mara
dék cementtel megerősítettem egy kis kőgátat. Beépítettem egy északi 
irányt jelző táblát a forrás tetejére. A forrásból, a barlangból és oldalról 
még bőségesen törnek elő a forrásvizek. A sok tavaszi virág vidáman 
öleli körbe a megszépült forrást, melyből árad a finom innivaló.
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A JÁGEROK KÚTJÁNAK FELÚJÍTÁSA

2005. április 22., péntek. Gépkocsival haladunk végig Váralja hosszú 
főutcáján, majd a falut elhagyva a Váraljai-völgy festőién szép köves 
útját koptatjuk. Balról szép tavak sorakoznak csillogó víztükörrel, előtte 
méregzöld pázsit terül el a tűzrakókkal, padokkal és asztalokkal. Elérjük 
a Farkas-árkot, ahol a városi autóm sírva-nyöszörögve kel át háromszor 
a nagy víz által kimosott gázlókon, vizet loccsantva a környezetre.
A vadászházat elérve már vár ránk az erdészet munkatársa, és igencsak 
rácsodálkozik alkalmi terepjárónkra, amely sárosán, víztől csurogva, de 
behozott bennünket az erdőbe.

Partos Kálmán erdész ennek a terü
letnek a gazdája, ő hozott egy zsák 
cementet a terepjáróján. Barátaim, 
Kriston Barnabás és Biki Endre át
öltöznek és felhúzzák a gumicsiz
mát. Kálmánnal addig átpakoljuk 
kocsimból a szerszámokat, az ülepí
tőmedencét és egy zsák folyami ho
mokot, és már indulunk is a Jágerok 
kútjához. Innen másfél kilométer az 
út felfelé a patak mentén a forrásig. 
Ennek a magas építésű terepjárónak

sem egyszerű a haladás az átázott vízmosta erdőgazdasági úton. Csúsz
kálunk jobbra-balra, de végül szerencsésen odaérünk a forrás közelébe. 
A kocsi többszöri előre-hátra menettel, lassan megfordul, és elkezdünk 
lepakolni az út mellé. A patak túloldalán, az öreg bükkfa alatt van a for
rás. Csak az előtte lévő méteres magasságú mésztufa vízesést látjuk a raj
ta csillogva aláhulló vízcseppekkel.
Kálmán a vállára veszi az ötvenkilós cementeszsákot, ami a testéhez érve
azonnal ketté is szakad. A zsák átnedvesedett a kocsi platóján, és nem 
bírta el a cement súlyát. Szerencsére nem borult ki az egész, és Kálmán is 
megúszta, igaz, felső ruházatát le kellett 
vetnie és alaposan kiporolni. Bemertük 
egy erős fóliazsákba az egészet, így már 
könnyedén átkerült a patak túloldalára. 
Megköszöntük a segítséget, és búcsút 
intettünk Kálmánnak, aki a terepjáróval 
hamarosan eltűnt a bokrok mögött.
Első feladatunk az, hogy a patakon való 

174



Baumann József: Hordatúra a Jakab-hegyre...

átkelést megkönnyítsük, mivel fél csizmaszárig ér most a víz. Barnabás 
és Endre nagyméretű köveket görget a patak medrében, aztán egymás
hoz illeszti őket. Nagy a víz sodrása, elég megállni benne és építeni az 
átjárót. Három taposópillér lesz kialakítva, így már száraz lábbal meg 
lehet közelíteni a forrást.
Én nekiállok kapával megkeresni a forrás csövét, amit három éve meg
igazítottunk és kövekkel jól körberaktunk. Fél méter vastagságban bete
mette az avar, de a csövön szépen folyik a víz. Az összeillesztett kövek is 
a helyén vannak, csak éppen nem gondozta senki a forrást, ezért beteme- 
tődött levelekkel. Bontom tovább, és kíváncsi vagyok, hova vezet a cső 
vége. A kitermelt avart és földet Endre oldalt kihúzza, így is védve a szép 
kis mésztufa gát épségét. Végre meglátok egy mésztufa üreget, melyben 
fentről fátyolszerűen csorog lefelé a forrásvíz, és éppen belefolyik a fél
behasított műanyag csőbe. így jut ki a mészben gazdag forrásvíz a kis 
fülkéből a napra. A fülkében a köveken mésztufa kiválások láthatóak, 
bizarr formákat öltve barna színben. A fiúk is idejönnek, és együtt cso
dáljuk a természet szép formagazdagságát.
Most, hogy látom a víz eredését, elmondom tervemet, hogy miként kép
zelem a forrás megépítését. A fentről csörgő vizet az ülepítőmedencén 
keresztül a kifolyócsőbe vezetem. Az oldalról szivárgó vizeket egy kis gáttal 
beterelem a medencébe, így együtt jelennek meg a forrás kifolyócsövének 
végén. A fentről csorgó víz mennyisége hat liter percenként, a hőmérsék
lete 10,3 fokos. Az oldalról csordogáló erek is legalább kitesznek ennyit.
Az időjárás kegyes hozzánk, mert besüt a völgybe a nap, kellemes az idő. 
Az elmúlt napokban jelentős mennyiségű csapadék hullott, a hőmérsék
let fagypont alá került. Reggel megfagyott tócsákat láttunk, és a fű is 
deres volt a völgyekben.
Most mind a hárman a forrásnál serénykedünk, alakítjuk ki a foglalóme
dencének a helyét. Néhány próba után belekerül a harmincliteres fog
lalómedence a helyére, és megtelik vízzel. Kettévágunk egy műanyag 
csövet, és felmelegítve szétlapítjuk felületét. Ebbe fog csorogni a víz, és a 
nagy felület biztosítja a stabilabb vízfolyást. Bedugom a medence hátsó 
felébe, és az ellapított végét a kis vízesés alá helyezem. A kifolyócsövet 
és az imént betett gyűjtőcsövet összekötöm gégecsővel, így kényelme
sen iható vízhez juthatunk. A csöveket és a medencét kövekkel kiékeljük 
elmozdulás ellen.
Barnabás cementes és folyami homokos keverést készít, Endre elmegy 
megtisztítani a Kalán Miska kútját.
Szerencsére találok két marék agyagot, amivel a kövek között kiveze
tett gégecsövet ideiglenesen berögzítem. A kifolyás irányába ez elé épí
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tem meg a vízzáró gátat egészen a kifolyócső magasságáig. Ha megköt a 
gát, a gégecsövet bedugaszoljuk, és a vízszint emelkedni fog a kifolyócső 
magasságáig. A szivárgó vizek, amelyeket így összegyűjtők, magasabbról 
fakadnak, mint a kifolyócső szintje, így nem lesz a forrás felduzzasztva. 
Megjött Endre és újságolja, hogy a másik forrást sem tisztították hóna
pok óta, tele volt avarral, törmelékkel.
A fiúk köveket gyűjtenek a falazáshoz, és elkezdődik a látványosabb 
munka. Szerencsére a kövek közel vannak a patak medrében, csak ki kell 
emelgetni őket. A nap meleg sugaraival simogat bennünket, és melegíti a 
fiúk vízben lehűlt ujjait. Magasodik a fal, és eljutok a tábla beépítéséhez. 
A nagyobb kiterjedésű követ hátrébb helyezem a falazatban, hogy a táblá
nak stabil hátteret biztosítsak. A táblán a felirat: JÁGEROK - KÚTJA felül 
TÖLGYFACSILLAG, alul 2004. Fogy a habarcs, így Barnabás újra meg
kever egy vödörre valót, hogy munkámat folytathassam. Endrét megkér
tem, hogy néhány lépcsőfok kialakításával a forráshoz való lejutást az 
erdészeti útról könnyítse meg. Csákánnyal nekiáll, és a nedves földben 
több lépcsőfokot kialakít. Barnabás egy jókora sima felületű követ hoz, 
amit mindjárt beépítek a jobb oldali falazatba. Az épülő fal mögé folya
matosan köveket helyezünk, hogy erősebben álljon az építmény.
Elértem az utolsó sort, és erre a part irányába hosszabb köveket építek 
be a fal stabilitása érdekében. A fölső kitöltőköveket kisebb darabokkal 
kitömtük, hogy a ráhordott föld ne kerüljön mélyen a falazat belsejébe. 
Barnabás és Endre hordják a termőföldet a forrás tetejére, én pedig szé
pen elrendezem. A falazaton a habarcs még eléggé puha, ezért csak egy 
ideiglenes fugázást készítek, és ha megkötött, néhány nap múlva vissza
jövünk, és a véglegeset elkészítem. A falazat tetejére beépítem az északi 
irányt jelző gránittáblát, ami a tájékozódásban segíthet a turistáknak.
A forrás csövén víz csordogál, és hömpölyögve siet a mésztufa gát felé, 
hogy magából a meszet lerakva szaladjon a nagy patak irányába. Az er
dő virágainak illatát szippantjuk szaporán, és gyönyörködünk a majd
nem kész forrásban.
A szerszámokat elmossuk, összepakoljuk dolgainkat, és elindulunk át a 
patakon, ahol a nagy kövek segítenek az átjutásban, és fellépdelünk a még 
földszagot árasztó öt lépcsőfokon az erdészeti útra.
2005. április 28., csütörtök. Barátaimmal, Kriston Barnabással és Biki 
Endrével nekiállunk befejezni a Jágerok kútját.
A kőfal jól megkötött, a csövön csillogva folyik a finom forrásvíz. End
rét megkérem, hogy menjen fölfelé a völgyben és tisztogassa ki a felet
tünk lévő két forrást, majd mérje meg a vízhozamot és a hőmérsékletet. 
Örömmel indul útnak, mivel még a Vadvirág-forrásnál nem volt.
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Barnabás keveri a fugázáshoz szükséges anyagot a vödörbe, én addig a 
kifolyócső és a mésztufa gát közötti „folyómedret" szélesítem. Vésni kell 
a kiálló köveket, hogy a megfelelő esést elérjük a kiáramló víznek, ami 
így némi medertisztítást is tud végezni nagyobb vízhozam esetén.
Elkezdem a fugázást, a barátom pedig folytatja a kövek darabolását 
vésővel, kalapáccsal. Endre is megérkezik és elmondja a mérési ered
ményeket, és hogy fotókat is készített a forrásokról. A Barnabás által 
kivésett köveket és földet dolgozza el a környéken, hogy minden szép 
legyen, amire befejezem az aprólékos munkát. Barnabás felfesti a forrás
hoz vezető turistajelzéseket a megfelelő fákra, hogy jól láthatóak legye
nek minden irányból.
Lehúzom a védőfóliát a forrás tábláiról, így láthatóak és olvashatóak a 
feliratok a grániton.
Elmossuk a szerszámokat, összepakolunk és készítünk felvételeket a 
„friss" forrásról.
Átkelünk a patakba görgetett nagy öveken, és a kikövezett lépcsőn felju
tunk az erdészeti útra. Innen újból megcsodáljuk munkánkat, és öröm
teli szívvel elindulunk a vadászháznál várakozó autóhoz.
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GYALOGTÚRÁK 
BONYHÁD KÖRNYÉKÉN

Chlebovics Miklós

B
onyhád város egy tolnai-baranyai kistáj, a „Völgység" központja.Bony- 

hád és környéke néhány környező kistájat fed le: félkörben magát a 
Völgységet, északra a Tolnai-hegyhát, keletre és délkeletre a Szekszárdi
dombság, a Geresdi-dombság és az Eszak-baranyai-dombság egy részét 
Délre és délnyugatra be-benyúlik az északi-keleti Mecsek hegyvonulatai 

közé. Nyugatra pedig ott a Baranyai-hegyhát.
A várost a XX. század végén a „Völgység" Turista Egyesület tagjainak 
közreműködésével kapcsolták be a turistautak vérkeringésébe, ezáltal itt 
is biztosítva a mecseki, dél-tolnai kirándulóközpontok összekötését.
Bonyhádról kivezető három jelzett turistaúton érhetőek el a környék 
szép és érdekes látnivalói, kirándulóhelyei.
A leglátogatottabb közvetlen területek a Sötétvölgyi és a Váraljai Park
erdő, a mórágyi geológiai feltárás és a Szálkai-tó környéke.
A részletezett gyalogostúra-útvonalakat a 2005. évi kiadású „Szekszárdi
dombság, Gemenc", valamint részben a „Mecsek" turistatérképek ábrázolják. 
A túra közbeni látnivalókat a „Bonyhád és környéke" útikalauz részle
tesen ismerteti.
A következőkben a város környéki főbb turistautak leírása olvasható, 
melyek nagy része nemcsak gyalog, hanem kerékpárral is bejárható.

1. Bonyhád - Ladomány - Óriáshegy - Tót-völgy

Jelzés: sárga sáv. Táv: 17 km. Szintemelkedés: 220 m 
Menetidő: 4 óra 35 perc
Az autóbusz-állomásról indulunk. Balra a Zrínyi Miklós utca felé a 
Völgység-patakot átívelő Szent János hídon haladunk át.
A 6-os számú főutat 5 perc múlva keresztezzük, majd a kálváriánál balra 
kanyarodunk (innen indul a kék+ jelzésű turistaút, amely Grábócig 
megy.) A Bartók Béla utca 28-as számú háznál leágazó emelkedő föld
úton haladunk felfelé. A következő útelágazásnál balra tartunk. Szőlők 
között sétálva már innen is szép kilátás nyílik a városra. A kálváriától
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Turista irányjelzö 
abonyhádi autóbusz 

pályaudvaron

számolva 15 perc alatt érünk el egy kis fenyvest. E 
mögött húzódik az István-major, amely mezőgaz
dasági emlék. Idegenforgalmi célra történő átala
kítása folyamatban van.
A fenyves előtt elhaladva tovább folytatjuk utun
kat a 6-os számú főközlekedési útig (itt elágazik a 
Bonyhádot megkerülő sárga+jelzésű turistaút.) 
Egy darabig a főúttal párhuzamosan megyünk, 
majd a jobbra leágazó földúton az elapadt Vörös- 
marty-forrást, a Pannónia Mezőgazdasági Rt juhá
szaiét érintjük.
Innen 20 perc múlva - balról patakárok, jobbról

akácos között vezető szakaszon - érjük el a 
mány közötti bekötő műutat.
Ezen jobbra, majd a két halastó közötti 
töltésen keresztül balra fordulva érjük el 
Ladomány határát. A faluszéli kőkereszt
nél jobbra tartva emelkedő földúton ju
tunk fel a Börzsönyi-magaslatra. Itt balra 
fordulunk, és végig a magaslaton folytat
juk a túrát. Jobbról utunkat akácos szegé
lyezi, és több magasles a vadászati lehe
tőségekre utal.

Bonhádszerdahely és Lado-

A Nepotnuki Szent ¡áitos 
Ilid a Völgység-patakon 

_____ Bonyháditól_____
Visszatekintve gyönyörű a kilátás a Mecsek 
hegységre és az előtte elterülő völgységre.
A földút jobbra majd balra kanyarodik, és már 
Kakasd egy része is látható. (Balra leágazó jelzet
len földes úton lehet elérni Kakasd falut [3,5 km]). 
Tovább haladunk a sárga sáv jelzésű úton. 
Hamarosan megközelítjük a Sötétvölgyi 
Parkerdő Természetvédelmi Terület határát.

Itt jobbra ágazó útra térünk, amelyen 10 perc múlva elérjük a kék sáv jel
zésű „Rockenbauer Pál" túrautat.
(A jobbra ágazó keleti irányú kék sáv jelzésű úton az 5 km-re lévő Grábócra 
is túrázhatunk.) A sárga és kék jelzés 400 méter hosszan együtt fut, majd a 
kék sáv jelzés balra leágazik. (Ezen az úton a Haramia-forrás érintésével a 
3/5 km-re lévő Sötétvölgyi kirándulóközpontba mehetünk el. Újabban tan
ösvény körbejárásával ismerkedhetünk a természeti értékekkel.
Sötétvölgyből több turistaút indul ki. A kék sáv jelzés az Óriáshegy érinté
sével Szekszárdig megy (7,5 km). A kék+ jelzésen a 6. számú főút melletti
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horgásztónál az autóbusz-megállóhoz 
(2,5 km), ahonnan a Frey József emlék
útón a K O jelzésen Kakasára , illetve 
a P körút, K háromszög és P három
szög jelzésű utakon a Várhegyre és az 
Öreg-hegyre lehet eljutni. A kék négy
zet jelzésen Kakasára az autóbusz
megállóig jutunk (3,5 km).
Tovább folytatjuk túránkat a sárga sáv 
jelzésű földúton, a Hármas-halomig (a 

jobbról érkező kék+ jelzésű út Szálkáról jön [3,6 km]. Balra a kék O jelzésű 
úton a Haramia-forráshoz érkezünk [1,4 km]) Balra foráulunk a sárga sáv 
és a vele együtt halaáó kék+ jelzésű úton. A Hármashalomtól 500 m-re 
balra a sárga+ jelzésű út válik le.(Ezen szintén a Haramia-forrást köze
líthetjük meg [1,5 km]. A sárga-i- leágazó után 5 perc múlva balra a kék+ 
ágazik le. A sárga sáv jelzésű útra - 400 m megtétele után - balról a kék 
sáv jelzés csatlakozik, amely a Sötétvölgyből jön [3 km], és együtt halaá a 
következő keresztezőáésig. Itt a kék sáv balra ágazik el Szekszárára [4,5 
km], jobbra a piros sáv jelzésű út Szálkára [6,5 km] tart.)
A sárga sáv és a piros sáv jelzés 800 m-en keresztül együtt fut. Ezután a 
sárga sáv jobbra kanyaroáik el, a piros sáv tovább megy a Csatári-völgyi 
autóbusz-megállóig (4 km).
Utunkat a sárga sáv jelzést követve folytatjuk. Hamarosan balra letérve 
lejtős föláút vezet el Gurovica eráészházig, innen műúton a Tót-völgyi 
helyi járatú autóbusz-megálló már túránk végállomása.

2. Bonyhád autóbusz-állomás - István-major - Óhegy

- Szecska-tó - Ifjúsági park - Szabadság tér - Bonyhád 
AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS

Jelzés: sárga sáv, sárga+, Táv: 9,2 km.
Szintemelkedés: 120 m. Menetidő: 2 óra 30 perc

Az autóbusz-állomástól az Óhegyig az 1. 
számú túraleírás szerint halaáunk a sárga 
sáv jelzésű úton.
Az Óhegynél figyelmesen átmegyünk a 
6-os számú főúton, és az Autós étterem 
mellett löszfalak között ereszkeáünk le 
a sárga+ jelzésű úton. A Völgység-patak 
hídján át a Bethlen Gábor utcába érünk,
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amelyen a Rákóczi Ferenc utcára érkezünk. Itt 
jobbra, majd a Székely Mózes utcán balra me
gyünk. Jobbról horgásztavak, balról présházak 
mellett a hangulatos Szecska-völgyben hala
dunk. A tavakat tápláló Majosi-árok elhagyá
sa után meredek földúton jutunk a Budai Nagy 
Antal utcába, ahol balra fordulunk. A Liget utca 
sarkánál az Ifjúsági parkon áthaladó ösvényre 
térünk, majd a Babits Mihály utcán és a Tamási

Áron utcán át jutunk ki a Kossuth Lajos utcára. Elhaladunk a Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium előtt, ezután a Bajcsy-Zsilinszky utca, Vörösmar
ty tér, Szent Imre utca, Szabadság tér, Széchenyi tér érintésével a Völgysé- 
gi Múzeum, római katolikus templom és a Városháza mellett kanyarodunk
vissza az autóbusz-állomásra, túránk kiindulópontjára.

1
Völgy ségi Múzeum, 

Bonyhád

< ■ » . ‘
". Római katolikus

templom
Bonyhádi Városháza

3. Bonyhád - Hidas-alsó - Berekalja

Jelzés: sárga sáv. Táv: 9,4 km. Szintemelkedés: 140 m
Menetidő: 2 óra 35 perc
Az autóbusz-állomástól jövet a Zrínyi utcában jobbra tartunk, a BONY- 
COM Kft. saroképülete után a Mikes Kelemen utcába fordulunk. A 
GA-BO malmot érintve az utca végéig megyünk. Itt jobbra fordulunk a 
Vasvári utcába.
Egy kis emelkedő után elérjük a Borbély utcát. Ezen megyünk a 6-os 
számú főútig. Azt keresztezve az Árpád-házi Szent Erzsébet Bonyhádi 
Önkormányzat Otthona és a Danubiána Borkombinát közötti műúton 
megyünk tovább. Az otthon főbejáratától földúton kanyarodunk az épü
let mögé. Innen déli irányban érjük el a vasúti töltéssel párhuzamos föl
des utat. A főúttól 2 km-re a földút jobbra tart, és innen néhány perc 
múlva juthatunk Hidas-Bonyhád vasútállomásra.
Műúton megyünk tovább, jobbról a Hidasi Téglagyár épületei emelked
nek. Az út végén balra fordulunk, és a vasútvonalat metszve továbbra 
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is a műúton megyünk. Balról a Juhász tanyát hagyjuk el, keresztezzük 
a volt Hidasi Vegyiművekhez a 6-os számú főútról bekötő utat, majd 
elérjük a Hidas-alsói autóbusz-állomást. Itt balra vesszük az irányt, majd 
áthaladunk az Öregpatak hídján.
A Rákóczi u. 2-ig műúton megyünk, majd délkeleti irányban, emelkedő 
földúton kapaszkodunk felfelé. 600 m után jobbra fordulunk. További 
200 m megtétele után balra kanyarodik az utunk. Szép a kilátás, szemben 
Hidas, jobbra Bonyhád látható. Hegymenetben közelítjük meg a fenyvest 
és a gerincen haladó földutat. (Innen jobbra indul a piros+jelzésű gerincűt, 
amelyen 1,4 km-re érhetjük el a piros sáv jelzésű turistautat, amely a dél
dunántúli piros turistaút része, és Mecseknádasdot Ofaluval köti össze.) 
Tovább haladunk - a gerincutat keresztezve - lejtmenetben, fenyvesben 
a sárga sáv jelzésű úton a Berekaljai-völgybe. Itt balra kanyarodva elha
ladunk a fából épült „János-lak" feliratú vadászházikó mellett. Ettől 600 
m-re találjuk Berekalja települést, amely ma már csupán két házból áll. 
A két ház között a sárga sáv jelzés a földútról jobbra egy ösvényen vezet 
a Berekaljai-erdőbe, melynek faállományát a közelmúltban nagyrészt 
kitermelték. A házak előtti egyenes, jelzetlen földes út néhány kanyar 
után északi irányt vesz fel. A máriaszéplaki templomrom alatt érünk a 
cikói vasútállomásra, illetve az előtte lévő autóbusz-megállóhoz (3 km).

4. Berekalja - Zsibrik - Bátaapáti - Mórágy

Menetidő: 3 óra 40 perc
Jelzés: sárga sáv. Táv: 13 km. Szintemelkedés: 280 m

Berekalja egykori falunak már csak 
két háza van. A völgyből nyugatról 
érkező sárga sáv jelzésű földútról a 
két ház között jobbra déli irányú ös
vényre térünk, amely a Berekaljai-er
dőbe vezet. Fokozatosan emelkedő 
úton érünk fel a tetőre. Keleti irányba 
földes úton balra fordulunk. Utunkat 
balról szántó, jobbról erdősáv kíséri. A 
Berekaljai-erdő szélétől 1 km-re útke

reszteződéshez érünk, ahol az út bal oldalán kőkereszt emelkedik (a le
ágazó S négyszög jelzésű földúton balra Cikóra ereszkedhetünk.) A kőke
reszttől az autóbusz-állomás 2 km-re, a vasútállomás 3 km-re van. Jobb
ra a sárga sáv jelzésű földúton az Ófalut Zsibrikkel összekötő völgybe 
érünk, melyen a piros sáv jelzés fut. A sárga sáv és piros sáv jelzés együtt
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Máriaszéplaki templomrom,
Cikó

megy a zsibriki halastóig. Ez a nyugalmas 
hely a vízimadarak paradicsoma.
A halászháznál a piros sáv egyenesen to
vább tart a településen keresztül a 4 km- 
re lévő Mőcsénybe, majd Szálkán keresz
tül Szekszárdra a dél-dunántúli piros 
jelvényszerző turistaút végpontjához ér
kezik (18 km). A sárga sáv jelzésű, kele
ti irányú emelkedő földúton jobbra for

dulunk. Visszatekintve szép panorámában gyönyörködhetünk. A halas
tavak a Zsibrik település és a Rák-patak völgye a szemben lévő lankás 
dombokkal édeni látványt nyújt. 
(Itt ágazik balra a sárga négyszög jelzésű út, 
melyen Palatinca település érintésével a Szál- 
kai-tóhoz jutunk.) 
A hegytetőn lévő gerincutat keresztezve merede
ken ereszkedő földes úton érjük el Bátaapátit. 
A Táncsics Mihály utcába érünk, majd az Ady 
Endre utcán haladva a település főutcájára, a Pe
tőfi Sándor utcába jutunk. (Itt a kék+jelzés jobbra 
ágazik el, és 400 m után éri el a település végére 
befutó kék sáv jelzésű utat.) Itt balra fordulunk, 
és az autóbusz-állomás után jobbra átkelünk a 
Hutai-patak hídján. Ezután balra folytatjuk utun

kat a Dózsa György utcán, most már a pa
tak jobb oldalán a vadászházig.
Ezt elhagyva jobbra emelkedő úton a „Fenn- 
sík"-ra érünk. Túránkat széles földúton foly
tatjuk. Magaslati pont, körbekerített vízmű 
és adótorony után kb. 800 m-re jobbra leága
zó, nehezen észrevehető keskeny lejtős ös
vényen ereszkedünk le Mórágyra.
A község határában az ösvénytől jobbra a 

vízmű a tájékozódási pont, majd a Kossuth 
Lajos utca kezdődik. Jobbra az Alkotmány 
utcába térünk. A református templomot és 
a Polgármesteri Hivatalt elhagyva ismét a 
Kossuth Lajos utcában megyünk tovább. 
Az elágazónál 1993-ban állított emlékmű, 
a „Mementó" magasodik.
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Itt csatlakozik a Szálkáról a kismórágyi vasútállomást érintő kék sáv jel
zésű út (9 km), majd együtt halad a sárga sáv jelzéssel. A Bercsényi utcában 
érjük el az autóbusz-állomást és a művelődési központot. (A műúton balra 
sárga+ jelzésen a 2 km-re lévő Mórágy-Alsónána vasútállomásra jutunk el. 
A sárga sáv jelzés Véménden ér véget [10 km]). (Mórágy után a sárga sáv 
jelzésről a zöld sáv jelzés Bátaszékig ágazik le [11,5 k]. A kék sáv jelzésű út 
jobbra Bátaapátiba tart [6 km] a volt malomban elhelyezett Helytörténeti 
Gyűjtemény, a Geológiai feltárás, Gránit fogadó és kemping mellett.)

5. Bonyhád - Grábóc

Jelzés: sárga sáv, kék+. Táv: 8 km. Szintemelkedés: 160 m
Menetidő: 2 óra 20 perc
Az autóbusz-állomástól a Kálváriáig az 1. számú túraleírást követjük a 
sárga sáv jelzésen.
A Kálváriától balra meredek műúton, majd földúton, de már a kék+ jel
zésen kapaszkodunk a tv-reléállomás irányába.
A tetőre felérve jobbra fordulunk, és szőlők, jobbról présházak mellett 
érjük el a Honig-pusztai halastavakat és a bonyhád-bátaszéki műutat 
összekötő utat. (Itt ágazik le a kék négyzet jelzésű forgalmas út, melyen a 
Börzsönyön át az alsó-börzsönyi volt Perczel kúriáig juthatunk.) A halas
tói műúton balra fordulunk, és a Rongyi-tanyák előtt elhaladva érjük el a 
Honig-pusztai halastavakat. Balról a Pannónia Rt. istállóit hagyjuk el. Az 
emelkedő földes utat jobbról a Nagyerdőnek nevezett akácerdő, balról 
mezőgazdasági terület szegélyezi.
A Malom-hegyen lévő útelágazásnál jobbra kanyarodunk, és lejtős földes 
úton jutunk le a Mély-völgybe, ahol megközelítjük a grábóci bekötőutat.
Ezen balra sétálunk tovább, ameddig el nem érjük a kék sáv jelzésű turis
tautat. A kék sáv jelzésű út balról, Szekszárdról Sötétvölgyön keresztül 

184



Chlebovics Miklós: Gyalogtúrák Boityhád környékén

egy 14 km-es útvonalon jön át Grábócra és a görögkeleti szerb templom 
és kolostor előtt elhaladva a 3,5 km-re lévő Szálkára tart.)

6. Bonyhád - Hidas - Pásztor-hegy - Váraljai parkerdő

- VÁRALJA VASÚTÁLLOMÁS

Jelzés: sárga sáv, sárga+, piros+, kék négyzet. Táv: 19,6 km 
Szintemelkedés: 120 m. Menetidő: 5 óra 10 perc

Túránkat az autóbusz-állomástól indítjuk. A 3. számú túra leírás szerint 
megyünk Hidas-alsó autóbusz-megállóig. Itt ágazik le a sárga+ jelzésű 
út, melyen a 6-os számú főutat keresztezzük, és Hidason a Kossuth Lajos 
utcán haladunk végig. Jobbról világháborús emlékmű, a római katolikus 
templom, a Kardos-kúria, a Polgármesteri Hivatal és a Hargita étterem 
a látnivaló. Jobbra a Petőfi Sándor utcán folytatjuk utunkat. Magyarfa
lun keresztül a Kölcsey Ferenc utcán jutunk ki a községből, és mere
dek emelkedő földúton érünk fel a hegygerincen lévő keresztútra. (A 
szemben lévő sárga négyzet jelzésű földút Kismányokra vezet [1 km]).A 
sárga+ jelzésű úton balra kaptatón haladunk felfelé. Jobbra Kismányok, 
majd Nagymányok látható a völgyben. A Pásztor-hegyre felérve a Keleti- 
Mecsek csodálatos hegyvonulataiban gyönyörködhetünk.
Tovább haladva a Juhász-hegy érintésével a Meleg-oldalon érjük el a 
piros+ jelzést. (A jelzésen jobbra tartva a Mányoki-kulcsosház érintésé
vel Nagymányok vasútállomásra juthatunk el [2,8 km].) Az elágazóban 
balra fordulunk, és a piros+, sárga+ jelzésű gerincútón 10 perc múlva 
érjük el a Keleti-Mecsek Tájvédelmi Körzet határát.
Kb.14 perc múlva a jobbra ágazó sárga+jelzésű útra érünk. (A piros+jel
zésű úton 2,2 km-re érhető el a piros sáv jelzésű út, amely Mecseknádasd- 
ról - Obánya és Kisújbánya felett - Komlóra tart). Erdőszéli utunk 500 m 
megtétele után balra az erdőbe kanyarodik, és ereszkedő úton érünk le 
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két halastó között a Váraljai parkerdőbe, ahol a kirándulóközpont és az 
ifjúsági tábor található.
A völgyben haladó kék+ jelzésű úton jobbra fordulunk. (Balra a kék 
négyzet jelzésű út a 3,2 km-re lévő Óbányára visz.) Az ifjúsági tábornál a 
kék+ jelzés műúton folytatódik. Jobbról a Völgység-árok folyik, amely a 
horgásztavakat táplálja és vezeti le.
A tábortól 1,2 km-re érjük el a Váralja-forduló autóbusz-megállót, majd a 
községen keresztül 3 km megtétele után a Váralja vasútállomást és a Bony- 
hád-Komló közti műutat. Innen vonattal Dombóvárra vagy Bátaszékre, autó
busszal Bonyhádra, illetve Szászváron át Komlóra vagy Pécsre utazhatunk.

7. Bonyhád - Hidas-alsó - Kereszt-dűlő - Borovicska
hegy - Ofalu

Jelzés: sárga sáv, piros+, piros sáv. Táv: 12,4 km 
Szintemelkedés: 160 m. Menetidő: 3 óra 20 perc
Bonyhád autóbusz-állomástól a sárga sávon a piros+ leágazásig a 3. 
számú túraleírás szerint haladunk. A jobbra ágazó piros+ jelzésű gerinc- 
úton folytatjuk utunkat. A leágazótól 1,5 km-re érjük el a piros sáv jelzésű 
turistautat. (Jobbra Mecseknádasdot érhetjük el [4 km].) Ezen a jelzésen 
balra fordulunk és a Borovicska-hegyig erdőben haladunk, ahol a jelzés 
jobbra ágazik. Lefelé egy meredek úton jutunk el a Mecseknádasd - Ófalu 

közötti műúthoz. A műúton balra tartva 
érjük el Ófalut. (Ófaluról a piros sáv jelzés 
Zsibrik felé tart [5 km]. Ugyancsak Ófaluról 
indul a zöld sáv jelzés Erdősmecske [9 km], 
illetve Feked felé [9 km].)
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KOPÁCSI RÉT (HORVÁTORSZÁG)

(ahogy Benczes Gábor látta)

A
 Duna baranyai szakasza hatalmas ártéri terület, amit a Báni 

hegyek löszhát két részre oszt. Északi része a Béda-Karapan- 
csa tájegység, a délre eső másik rész a Kopácsi-rét.

A Duna esése a közel 80 km- 
es szakaszon nem éri el az 5 
métert, így a déli részt, a Ko
pácsi-rétet évente kb. 99 na
pon át víz borítja. Ezen túl az 
egész területet mellékágak, 
holtágak és tavak borítják. Az 
áradások alatt a sekély, meleg 
víz és a benne lévő táplálék
mennyiség ideális feltétele
ket biztosít a halak ívásához, 
így a Kopácsi-rét a Duna-del- 
ta mellett a második legjelen
tősebb ívóhely a Dunán.
A folyóvízben mellékágakban, ártereken élő nagy mennyiségű apróhalra 
mint táplálékbázisra épülnek a nagy gémtelepek. Jellemző költőfaj a 
vörös- és szürkegém, a kiskócsag, a nagykócsag és a bakcsó. A nádasok
ban költ a rejtőzködő bömbika és a nyári lúd, míg az ártéri erdők fáin a 
veszélyeztetett fekete gólya fészkel. Stabil populációja van a rohamosan 
eltűnő cigányrécének és a sasnak is. Vonuláskor több száz kanalasgém és 
több ezer vetési lúd használja a területet, ahol télen az itt telelő rétisasok 
találnak elegendő táplálékot.
A ritka emlősöknek, mint a vidra, a vadmacska vagy nyuszt, szintén otthont 
ad ez a terület. A telepítések eredményeképp újra megjelent a hód is.
A folyópartokon, zátonyokon, kőművek mögötti nyers talajfelszínen, 
homokon alakulnak ki a bokorfűzesek, ezektől beljebb, a folyóhoz közel 
eső mélyebb területeken találhatók a fűz-nyár ligeterdők. A folyótól 
távolabb, a magasabb térszíneken találhatók a tölgy-köris-szil ligeter
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dők. Ezen erdőtársulások fő alkotói a kocsányos tölgy, magyar kőris és 
a vénic szil. Kiemelkedő madártani értékük a fekete gólya, amely még szép 
számban fészkel a területen. A keményfa ligetek alján több dekoratív orchi
deafaj található, valamint itt-ott még fellelhető a kockásliliom is.

Ezen csodálatos nemzeti par
kot megtekinteni kelt útra csa
patunk 2005. június 17-én ko
ra reggel. Még én sem késtem 
el, és az irataimat sem hagy
tam otthon, ezért az indulás
nak nem volt semmi akadálya. 
Az utat a reggeli bágyadtság 
hatása alatt tettük meg a felke
lő napsugarak fényében füröd- 
ve. A határon is szinte észrevét
lenül haladtunk át, csak akkor

eszméltünk, amikor első megállóhelyünk, Batina 
(Kiskőszeg) második világháborús emlékhelyé
nek is emléket állító dombtetőjén a parkolóban 
megállt a busz. A buszból kiszállva gémberedett 
tagjainkat megmozgatva terült elénk a csodás lát
vány a Dunára, melyet a magasra törő obeliszk te
tején „JULKA" alakja tört meg.
A szobor, illetve emlékhely környékét körbejárva 
túravezetőnk, Montskó Péter ismertetőjét hall
gatva és a szoboregyüttest nézve eleinte dilemmát 
okozott, hogy merre is tovább, aztán túravezetőnk

mégis megmutatta a 
Batinát elhagyva a szlavóniai tájon 
buszunkon utazva elérkeztünk a 
Kopácsi-rét Natúrpark bejáratá
hoz. A parkban kalauzunk volt egy 
itt dolgozó, magyarul is jól beszélő 
nagyon kedves Renáta nevű hölgy, 
akinek a családnevét nem jegyeztem 
meg sajnos. A kedves idegenveze
tőnk ízes magyar beszédét hallgatva 

elmélkedhettünk, hogy mit is hozott nekünk Trianon. A Natúrpark nagy
termében egy tájékoztatófilmet is megnézhettünk, mielőtt megkezd
tük sétánkat a területen. Első rövid sétánk a „hajókikötőbe" vezetett ,
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ahol sétahajóval bejárhattuk a rét 
„legmélyebb" - csak vizen meg
közelíthető - vizes élőhelyeit. A 
csendes járású vízijármű búkó- 
récék és mindenféle vizimadarak 
között siklott a vízen, miközben 
Renáta mesélt a helyi látványos
ságokról, a fel-felröppenő mada
rakat számunkra is beazonosítva, 
és a parton látható flóra látható 
egyedeit is bemutatta. Míg hall

gattuk az ismertetőket, oldalról hirtelen - pár méterre tőlünk - csendes, 
de méltóságteljes szárnysuhogással egy csodálatos kifejlett rétisas húzott

el felettünk. Olyan gyorsan jött, hogy a fényképezőgépet még rendesen 
rá sem tudtam irányítani, s már tova is tűnt egy-két szárnycsapással. 
Láttuk, hogy a kormoránok itt is milyen károkat okoznak a fészkelőhe
lyükön. Hajóutunk végén a kiindulási helyre visszatérve, a Natúrpark 
dolgozójával, Tiborral folytattuk utunkat a töltésen. Amerre a szemünk 
ellátott, fehérlett a táj egy-egy nagyobb területe a kócsagoktól, és láttunk 
gémeket is, amint éppen ebédjüket fogyasztották.
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A töltésen tett séta után jólesett megpihenni a vendéglő mellett nagyon 
kulturáltan kialakított turistapihenő helyen. Elfogyasztva ebédünket, 
jólesett legurítani a kellemesen gyöngyöző árpaszörpből néhány pohár
kával. Megnézhettük a fácánkertet, a kecskemamát a gidákkal, és nem 
utolsósorban a szabad tűznél készülő csíptetett ponttyot.

Az ebéd és a rövid pihenő után elbuszoztunk TIKVES (Tökös)-re, ahol meg
nézhettük a kastélyt, és láthattuk, hogy mi maradt a háború után a volt vezetők 
által is használt rezidenciából. Tibor megmutatta nekünk a Natúrpark termé
szetszeretetre, természetvédelemre „kiképző" pályázati pénzekből létrehozott 
bázisát, ahol európai szinten végezhető a nevelőmunka. A körültekintés után 
két lóerős járművekkel tettünk egy kört a kastély környéki erdőben.

Utunkat Magyarország felé veve egy 
jek (Eszék) külvárosában. A fülledt

rövid kis időre megálltunk Osi- 
melegben jólesett a Dráva-parti 
séta és utána a vendéglátó-ipa
ri egységben fogyasztani az ár
paszörpből, és kinek-kinek íz
lése szerint a jeges édesség
ből (fagyi).Voltak vállalkozóbb 
kedvű túratársak is, akik erő
teljes tempójú „séta" keretében 
meglátogatták a belvárost is.
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A kellemesen eltöltött napot és a rengeteg vizuális élményt elmesélni 
úgysem tudom, csak az előző pár sorban kicsit meséltem róla. Akinek 
módja adódik, látogassa meg a helyet, megbánni nem fogja. Kedvcsiná
lónak talán a képek többet mondanak.
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HEGYEK, VÖLGYEK KÖZÖTT: ABALIGET

Gergely Tibor

A
baligetről az emberek többségének csak a barlang jut eszébe. 

Azonban a falu közigazgatási területén belül számos más 
természeti érték is található, emellett tájesztétikai adottságai 
is említésre méltóak. Kultúrtörténeti emlékei egészen a kelta időkig 
vezetik vissza az érdeklődőt. Sajnos helytörténete elég hiányos, mivel 

az idők folyamán nemigen jegyezték fel az eseményeket. Ennek ellenére 
megpróbálom a falu rövid történetével kiegészítve bemutatni a falu kör
nyezetét - kiemelve elsősorban a természeti értékeket - és a kikapcsoló
dás lehetőségeit. Természetesen nem hagyom ki magát a barlangot sem, 
hiszen egy híres, fokozottan védett értékről van szó.

A FALU TÖRTÉNETÉRŐL

Abaliget mai helyén egykor kelta eredetű település volt. A római korból 
bronzból készült szobrok (Vénusz-szobor), valamint hamvasztásos sírok 
kerültek elő. Abaligetet az Aba nemzetség - nem sokkal a honfoglalás 
után - a 11. században alapította. írásos emlékekben viszont csak 1332- 
től szerepel (Albagethe, Albaliget és Abalegnete néven), és ekkor már 
önálló plébániával rendelkezett. Templomát Mária Magdolna tisztele
tére szentelték fel. A falu a 15-19. század között a pécsi káptalan tulaj
dona (püspöki birtok) volt. A török hódoltság idején lakossága csökkent. 
Az időközönként működő templomhoz pálos rendi szerzetesek jártak le 
a Jakab-hegyről az emberek lelki gondozására. A felszabadító háborúk 
idejében a közelben elhelyezkedő kisebb településekkel együtt (Nyárás, 
Szapudir) végül teljesen elnéptelenedett. A18. század első feléig lakatlan 
volt, majd 1748-tól kezdődően népesült be magyarokkal (Báligeth, Bali- 
get). 1757-ben megújult a plébánia, melyhez több, környékbeli település 
is tartozott. Első plébánosa Riedl Antal volt, aki 1758-ban felfedezte az 
azóta híressé vált barlangot. (A barlang történetéről később.) A barlang
ból kifolyó bővizű patak mentén több vízimalom is létesült. 1771-ben a 
faluban már iskola is működött. Az időközben romossá vált római kato-
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likus templom felújítása 1778-1796-ig tartott. Mattenheim József 1802- 
ben a falu keleti határában kálváriát létesített, mely három keresztből 
állt. A nép azóta is Hármas-keresztnek nevezi. Ma már csak egy kereszt 
található két koros fa szomszédságában, melyeket valószínűleg a keresz
tek állításakor ültettek. Ez az emlékhely ma már helyi védett terület.
A 18. század második felében sok német anyanyelvű telepedett le a magya
rok mellett. 1863-ban a pécsi káptalani uradalom és a falu között barátságos 
úrbéri egyezség jött létre. 1874-ben Abaliget a hegyháti járásban körjegyző
ségi székhely volt, és már közegészségügyi központként is működött.
A 19. század végétől kőbánya üzemelt a hozzá kapcsolódó mészkemen- 
cével és cserépégetővei. Az 1882-re megépült vasúti pályatest Abaligetet 
is érinti. A 20. század elején kezdődtek meg a közútépítési munkák Aba
liget és Pécs között.
Az első világháború után a kijelölt de
markációs vonal miatt Abaliget a Ta
nácsköztársaság fennhatósága alá eső 
utolsó állomása volt. A hatalom leve
rése után erős zűrzavar lepte el a vi
déket (csempészet, leszámolások, 
gyilkosságok...).
A második világháború idején sokan 
haltak hősi halált, vagy fogságba es
tek, de voltak szerencsések, akik haza
tértek. Néhány nőt „malenkij robotra" 
hurcoltak el. Magában a faluban is ke
gyetlen, véres harcok folytak. Abaliget és környéke 1944. november 30-án 
szabadult fel. A háború után 13 kitelepített család érkezett a Felvidékről.

Bár talaja nem túl jó minőségű (sovány, agya
gos), mégis termelőszövetkezet alakult 1958- 
ban. Az intenzív, nagy mennyiségű műtrágyá
zásra alapozott legelőgazdálkodás eredménye
képpen „mintalegelőket" hoztak létre.
A 20. század második felében művelődési 
ház, mozi, könyvtár, óvoda alakult. A falu
ban többféle szakkör és sportkör működött.
1959-ben  a barlangi patak vizének elgátolá- 
sával csónakázótavat, majd később egy hal
nevelő tavat létesítettek. Mellettük nyara
lóházas kemping, motel és étterem épült. A 
csónakázótó mellett két szobrot helyeztek el: 

ñballaet. 1 fdlér
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a lány korsókkal a kezében Sóváry János („Forrásnál"), míg a háromala
kos kerámiaplasztika Gádor István alkotása. A hetvenes években Tóka 
József általános iskolai tanár helytörténeti kutatásokat végzett.
Abaliget a 19. századtól a 20. század közepéig közigazgatási szempont
ból igen fontos település volt. A térségben sokáig központi szerepet 
töltött be plébániája, körjegyzőségi székhelyi kinevezése, egészségügyi 
ellátása, általános iskolája révén, hiszen az évek folyamán több mint tíz 
másik község tartozott hozzá. Ezeket a szerepeket, s egykori német nem
zetiségi jellegét azonban időközben elveszítette. Egyedül a barlang és az 
ahhoz fűződő idegenforgalmi helyzete maradt meg.

A sátras kempinget főleg holland és német tu
risták vették igénybe. A kisebbik tóban meg
épített szabad strandon sokan fürödtek, míg a 
tó másik felén csónakáztak. Halnevelés, halá
szat csak a nagyobb tóban folyt. Emellett egy 
hangulatos helyen kialakított körszínpad a kü
lönböző szabadtéri rendezvények megtartásá
ra szolgált. Mindebből mára már csak a halne
velés és a csónakázás maradt.

A BARLANG

Dél-Dunántúl leghosszabb kiépített 
patakos forrásbarlangja. Bejárata a 
Bodó-hegy lábánál található. A bar
lang legnagyobb része triász anizu- 
szi, karsztosodásra hajlamos szürke 
mészkőben képződött 240 millió év
vel ezelőtt. Vonzerejét inkább a víz ál
tal kialakított kanyarulatos járatok, kő
zetformák, kürtők és a helyenként ki
szakadt sziklatömbök adják, mivel 

cseppkövekben viszonylag szegény. A régen Katya-pataknak nevezett 
vízfolyás több mint 6 km2 vízgyűjtő területtel rendelkezik. A barlangban 
folyó víz átlaghőmérséklete 10,3 °C. A levegő átlaghőmérséklete 12,6 °C, 
páratartalma 97%-os.
A barlangról szóló legrégebbi írások a Decreta Visitacionis Canonicae 
1829-es kézirataiban szerepelnek, melyeket az Abaligeti Plébánia őriz. 
Valószínűleg már az őskor embere is ismerte, de a régészeti ásatások 
és a tudomány jelenlegi álláspontja szerint lakóhelyként nem használta 
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a szűk járat és az állandóan folyó patak miatt. 
Az ókorban is tudtak létezéséről, mely tényt 
régészeti ásatások bizonyítják. Az ókor utáni 
időkben léte valószínűleg feledésbe merült. 
Ismételt „felfedezését" 1758-ban a török utáni 
első plébános, Riedl Antal tette meg azzal, hogy 
a barlang bejárati szakaszát élelmiszerek rak
tározására, szinte pinceként használta. Ebből 
származik népies elnevezése: „Paplika". Tíz 
évvel később, 1768-ban egy molnár - Matten
heim József - a patak vizét követve a barlang 
távolabbi részéig, egészen a „tóig" eljutott. 
Többek között Abaligeten is járt 1799 nya
rán Kitaibel Pál, aki a barlang környezetében
is végzett kutatásokat. 1819-ben Kölesy Vince bicsérdi ispán kutatásai 
közben talált emberi és állati csontokat, valamint ékszereket és mester-
ségesen kialakított lépcsőket is. Munkájában Mestrovich Antal abaligeti 
ispán segítette. Kölesy elkészítette a barlang alaprajzát és keresztmet
szetét. Eredményeiről a Tudományos Gyűjtemény című folyóiratban 
számolt be 1820-ban. Részletezi például a kőzeteket, az üledéket, a főbb 
cseppköveket, és a denevéreket is megemlíti. A barlang élővilágából őket 
figyelték meg elsőként, majd fokozatosan kezdtek el kutatni más élőlé
nyek után. Természetes növényzet a barlangban nem volt.
Az első, a barlang bejáratát, és az azt követő szűkebb szakaszának természetes 
állapotát megváltoztató beavatkozásokat Festetics Lajos végeztette el 1833-ban. 
1862-ben Schmidl Adolf földrajztudós tett látogatást a járatokban, és ő is 
készített egy írásos anyagot, mely 1863-ban jelent meg.

Kis idő múlva ismét a falu egyik plébánosa, Cha- 
lupni János kezdett el foglalkozni a barlanggal, 
aki szinte egész életét annak szentelte. Az egyre 
nagyobb érdeklődés a plébánost arra ösztönözte, 
hogy megtervezze a barlang kiépítését, s látogat- 
hatóvá tételét. Sikerült annyi pénzt összegyűjtenie, 
hogy 1884. március 6-án elkezdődhettek a munká
latok, és az év végére sikerült járhatóvá tenni a já
ratot a látogatók számára. A pihenés lehetőségét 
padok és asztalok biztosították a bejárat előtt. 
Chalupni halála után Bíró Imre plébános nagy 
lelkesedéssel folytatta elődje munkásságát. 
Állandó gondozásának köszönhetően kiépül
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tek az utak, s fahidak létesültek. Ugyanakkor a rendszertelen látogatást 
szabályozni kívánta azzal, hogy a bejáratot lezárhatóvá tette, és az érdek
lődők már csak túravezetővel és belépőjegy megvásárlása után tudtak 
bemenni. Kérésére Papp Lajos fényképész néhány felvétellel megörökí
tette az 1889-es állapotot. Bíró ezeken kívül mélyreható régészeti feltá
rásokat is szervezett. Wosinszky Mór, a szekszárdi múzeum igazgatója 
1889-ben a barlangban csontokra, csontból készített eszközökre és szer
számokra, valamint tűzrakó helyek nyomaira bukkant. A barlang bejá
ratától nyugatra római kori sírokat tárt fel, s az edénytöredékeken kívül
cseppkövet is talált.
A 20. században - kisebb-nagyobb meg
szakításokkal - fellendülés jellemezte a 
barlanggal kapcsolatos további kutatá
sokat. A század elejétől meglehetősen 
sok faunakutató (Bokor Elemér, Dudi- 
ch Endre, Gebhardt Antal) végzett vizs
gálatokat, így aztán csakhamar kiderült, 
hogy a barlang üregei, sziklarepedései és 
a patak vize igen gazdag állatvilágot rejt. 
A denevérfajokon kívül férgeket, puha
testűeket, rovarokat, ikerszelvényeseket, 
pókokat, rákokat figyeltek meg.
1905-ben fedezték fel az első oldalágat, 
s ebben az évben készült el az első iga
zán részletes írás a barlangról, melyet 
Myskowszky Emil bányafelügyelő, a 
Mecsek Egyesület Barlangkutató Osztá
lyának megalapítója készített. Alapos kutatásaira és szakértelmére ha
gyatkozva ő már akkor arra a következtetésre jutott, hogy a járat felett 
egy másik üregrendszer is létezhet. Ez a feltevés azonban csak később, 

1954-ben igazolódott be, amikor is Vass 
Béla és Kevi László kutatótársaival felfe
dezte a Nagy-termet.
A főág végén a továbbhaladást egy szifon 
(állandóan vízzel teli üreg) gátolja meg, 
melyen megpróbáltak átjutni, de ez a mai 
napig nem sikerült. Egy túra alkalmával 
így végül is 466 métert lehet megtenni a 
bejárattól a Nagy-teremig. A továbbjutás 
lehetőségét jelentheti a szifon Nagy-terem 
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felőli megkerülése. Ennek a tervnek a bontási munkálatait 1982-ben Vass 
Béla vezetésével kezdték meg. A feltáró kutatások azonban még nem ér
tek véget; napjainkban is folynak.
A Rónaki László által vezetett Mecseki Karsztkutató Csoport többek 
között megvizsgálta a barlang teljes vízgyűjtő területét is. A kutatások 
eredményeit gyarapította még a Pro Natura Barlangkutató Egyesület és 
a Szabó Pál Zoltán Barlangkutató Csoport.
E csoportok elszánt és kitartó munkával 
az oldalágakat is továbbkutatták, s meg
találták a kapcsolatokat a környékbeli 
víznyelőkkel és a barlanggal. így összes
ségében a járatrendszer mai teljes feltárt 
hossza 1750 méter.
A század közepétől műszeres klímavizs
gálatokat végeztek főleg a gyógyhatások- 
kal kapcsolatban. Közismert a barlang 
az asztmát, légcsőhurutot és bronchitiszt 
gyógyító hatásáról, melyet a különleges 
mikroklímának tulajdonítanak. Levegője 
gyakorlatilag pormentes, s a páratartalom 
90-100% között van. A felszíni levegőnél 
jóval magasabb só-ion koncentrációt tar
talmaz. A légnyomás a felszínhez képest pedig mindig alacsonyabb.
A kezdetben hiedelemből fakadó gyógyhatást azóta az orvostudomány 
is megvizsgálta, és a feltételezést valósnak találta. Ezért 1972-ben gyógy
szállót létesítettek, mely később a Pécsi Tüdőgondozó Szanatórium 
kihelyezett részlegévé vált. A kezelés alatt álló betegek állandó orvosi 
gondozás alatt álltak, s a barlang „Gyógytermében" napi kétórás légző
kúrában vettek részt.

A barlangot és felszíni területének 1 ha-os részét 
1941-ben védetté, majd magát a barlangot 1982- 
ben fokozottan védetté nyilvánították.
Az 1950-es években viszont - kezelését tekintve - egy 
ideig elhanyagolttá, nehezen járhatóvá vált. 1957-ben 
a Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatal rendbe 
hozatta és elektromos világítással látta el. A bejárat 
közelében 32 férőhelyes turistaszállót építettek. 
Azonban néhány évtized eltelte után, az '80-as 
évek végére a barlang ismét leromlott állapotba 
került. Elöregedtek a járófelületek, a korlátok, a
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műszaki berendezések, és a nem megfelelő világítási technika miatt ún. 
lámpaflóra alakult ki (a fény hatására algák, mohák, páfrányok teleped
tek meg) a kőzetek felületén.
1996. április 1-jén a Duna-Dráva Nem
zeti Park Igazgatóság nagyszabású 
felújításokat, átalakításokat tervezve 
átvette a barlang kezelését, üzemelteté
sét. A Környezetvédelmi Minisztérium 
támogatásával első lépésként 1997-ben 
a bejárat mellett az új pénztárépület 
felépítése történt meg. Az állapotfelmé
rés után megkezdődött a barlang teljes 
rekonstrukciója. A látogathatóság fenn
maradása érdekében a munkálatokat szakaszosan végezték, melyek ezért 
több évet is igénybe vettek. Megszüntették a barlang természetes folyama
taira nézve káros hatású lámpaflórát, és a helyenként kialakult omlásve
szélyt. Modernebbre cserélték le a világítási rendszert, új járófelületeket 
és rozsdamentes acélkorlátokat, acélhidakat építettek. A barlang átadása
ünnepélyes keretek között 2001 márciusában történt meg.
Az időközben elfeledett, elhanyagolt turistaszállót a Duna-Dráva Nem
zeti Park Igazgatóság megvásárolta, majd felújíttatta. Az épület alsó 
szintjén a denevérek életéről szóló állandó kiállítást (Denevérmúzeum) 
rendezett be, míg a felső szint továbbra is szálláshelyként működik.
Sok éve nem működik viszont a korábban nagy reményekkel beinduló 
gyógyturizmus, pedig a kezelésekre lenne igény. Újjászervezése még várat 
magára, pedig a barlang gyógybarlanggá minősítése időközben megtörtént.

Természeti adottságok, védett természeti értékek

Abaliget a Mecsek hegység északi-északnyugati oldalán, szó szerint 
hegyek-völgyek között helyezkedik el, s maga a falu egy észak felől nyi
tott völgyben fekszik. Tájegységi hovatartozása kettős megítélésű: valaki 
szerint már a Hegyháthoz, mások szerint viszont magához a Mecsekhez 
tartozik. Én inkább az utóbbihoz sorolnám.
Mai közigazgatási területének nagy része erdő. Ez nagymértékben hoz
zájárul a különböző védett természeti értékek nagyarányú előfordulásá
hoz. Sok énekesmadár, harkály és ragadozómadár-faj fészkel a fák ágvil
lái közt és az odúkban. Emellett az egykori legelők is megfelelő életteret 
biztosítanak a védett növény- és állatfajok számára. A jelenlegi ismere
tek szerint a barlangban eddig 22 denevérfajt sikerült megfigyelni, me-
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lyek a barlangot pihenésre, áttele- 
lésre és szaporodásra használják. 
A különleges életmódú kisemlős 
után érdeklődő kutatók többször 
rendeztek már denevérmegfigye
lő, kutatótáborokat Abaligeten. 
A barlang bejáratától délre a 
karsztosodásra hajlamos anizu- 
szi mészkő az uralkodó alapkő
zet. Ez a fő magyarázata annak, 
hogy a környéken sok töbörrel, 

dolinával és víznyelővel találkozhatnak a kirándulók. Sok a forrás is, 
mely szintén jellemző a karsztvidékre. A bejárattól keletre található pél
dául a Kispaplika-forrás, melyből a falu sokáig ivóvízellátását biztosí
totta. Természetvédelmi szempontból nézve szerencsés, hogy találunk 
még kiépítetlen, természetes állapotú forrásokat is. A forrásokból képző
dő patakok vizének útjában helyenként csobogók és vízesések alakultak 
ki, melyeket bármely évszakban tekintünk is meg, kellemes hangulatú
vá teszik a kirándulást.
A Bodó-hegyet tekintve nemcsak a mélyében húzódó barlang, hanem 
annak természeti értékekben gazdag felszíni területe is említést érdemel. 
100-150 évvel ezelőtt a ma látható erdő egy részén fás legelő volt. Ezt 
bizonyítják a még itt-ott látható igen vastag törzsű és terebélyes koronájú 
fák, melyek a legeltetés közben kellemes, árnyékos pihenőhelyet biztosí
tottak az állatok számára. A legeltetés felhagyásával e tekintélyes méretű 
fák körül a terület szép lassan beerdősült. Az így megnőtt fák azonban 
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megjelenésükben nem hasonlítanak a legelőn magányosan fejlődött tár
saikhoz. A lágyszárú védett növények közül a békakonty, a madárfészek 
kosbor, a csőrös nőszőfű, a fehér- és a kardos madársisak, a kétlevelű 
sarkvirág, a májvirág, a szártalan kankalin, a szúrós és a lónyelvű csoda
bogyó és a bársonyos kakukkszegfű található meg.
Abaliget egyik legértékesebb területén, a Kiskő-hegyen és annak kör
nyezetében él a legtöbb védett növény. A hegy déli-délnyugati oldalán 
történő több évtizedes legeltetés hatására megtelepedtek az alacsonyfü
ves élőhelyeket kedvelő fajok, mint például a Szent László-tárnics, az 
árlevelű len, vagy az őszi füzértekercs. A hegy sziklakibúvásokkal tar
kított részein - az ún. sziklafüves lejtőkön - a tarka kosbor legnagyobb 
mecseki állománya fordul elő. Ugyanott néhány tő leánykökörcsin és 
bíboros kosbor is megtelepedett.

Ezeken a füves élőhelyeken a rovarfajok száma is 
magas. Gyakran találkozhatunk például a gyalog- 
cincérek különböző fajaival, vagy a védettek közül 
az imádkozó sáskával, a kárpáti tarszávai, a kard
farkú és a fecskefarkú lepkével, a hajnalpírlepké- 
vel, ritkábban a farkasalmalepkével. Kiemelkedő 
jelentőséggel bír a Magyarországon meglehetősen 
ritka, s ezért fokozottan védett magyar tarsza nevű 
szöcskefaj jelenléte a területen.
A legeltetés felhagyásával megindultak a szuk- 
cessziós folyamatok, melyeknek hatására (sajnos) 
mára már erősen becserjésedett a legelő legna
gyobb része. A konkurenciát nem tűrő növényfajok 

így életterük nagy részét elveszítették. A vadrózsa- és galagonyabokro
kat viszont birtokukba vették az énekesmadarak.
Itt jegyzem meg, hogy ezeknek a füves élőhelyeknek a fontossága nem 
csekély annak ellenére, hogy sokan feleslegesnek, sőt kihasználatlan 
területeknek vélik őket. A hosszú idő alatt kialakult magas fajgazdagság 
és a védett, ritka fajok jelenléte viszont megkövetelné, hogy e területeket 
ne szántsák be, ne létesítsenek halastavakat a helyükön, ne építsék be 
őket. Jelen esetben elég csak a magyar tarszát említeni, mely egy röpkép- 
telen rovar, ezáltal a mozgástere erősen korlátozott. Ha a számára alkal
mas élőhelyet átalakítják, megsemmisítik, igen nehezen vagy egyáltalán 
nem képes újat találni, s az amúgy is kisméretű populáció kipusztul az 
adott területről.
A hegy erdei is értékes élőhelyek. A mecseki gyertyános-tölgyes növény
társulás alkotja a természetközeli erdők nagyobb részét, mely a vasta-
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gabb talajrétegű oldalakon található. A köves, sziklakibúvásos talaj a 
mecseki ezüsthársas törmeléklejtő-erdei társulás típusnak a kialakulá
sát segítette elő, mely az északi, északnyugati kitettségű Hideg-oldalban 
helyezkedik el. A védett növényfajok közül a szúrós- és a lónyelvű cso
dabogyó, a májvirág, a szártalan kankalin, a farkasboroszlán, a madár
fészek kosbor, a fehér- és a kardos madársisak, és helyenként a fekete 
fodorka figyelhető meg.
A Kiskő-hegy és a Kövesdi-hát között húzódó patakos völgy természeti 
adottságai is kimagaslóak. A völgy felső szakaszának környezetében több 
forrás is csörgedezik, melyeknek a vize lejjebb érve helyenként mésztu- 
fás sziklaképződmények között halad keresztül. A párás mikroklíma s a 
patakmeder mentén szétterült hordaléktalaj kedvez a védett Norden- és 
a mecseki nőszőfűnek. Utóbbi csupán egy lelőhelyről ismert még ezen 
kívül a Kelet-Mecsekben. Kedveli ezt az élőhelyet a farkasboroszlán és 
sok páfrányfaj is. A patakban főleg kétéltűeket, sárgahasú unkákat és 
erdei békákat lehet látni.
A Kövesdi-hát cseres-tölgyes és bükkös erdeiben a védett növények közül 
kislevelű nőszőfű, a csőrös nőszőfű 'Neglecta' alfaja, a piros, fehér és kardos 
madársisak, a kétlevelű sarkvirág, a madárfészek kosbor, a farkasborosz
lán, a szúrós csodabogyó, a májvirág és a szártalan kankalin fordul elő.
A „Csimasz" környéke is több szempontból értékes terület. A kaszáló
ként hasznosított domboldalak között megbúvó erdőfolt több kisebb 
szurdokvölgyet rejt. A védett farkasboroszlán itt is több helyen előfordul. 
Szinte mindegyik völgynek a kiindulási pontjából egy-egy forrás fakad, 
s lejjebb már kis patakként halad a több irányból érkező víz. A hodályok 
melletti szakaszán, a patak menti égeresben a Tallós nőszőfű több száz 
töves állománya él. A kis patak végül a Bükkösdi-víz árkába torkollik, de 
előtte áthalad egy nedves réten, mely szintén egy fontos élőhely.
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Néhány évtizeddel ezelőtt még létezett az a rét, mely a falu Hideg
oldal felőli végétől szinte a vasútállomásig húzódott. Sajnos az akkori 
mezőgazdasági érdekek miatt a gyepfeltörés után kukoricát erőltettek 
a nedves rét helyébe. Pedig az a rétrendszer, mely a Bükkösdi-völgyben 
Szentlőrincig húzódik, több védett, sőt fokozottan védett természeti érté
ket rejt. A védett növények közül a hússzínű ujjaskosbor és az örmény
gyökér nagy állományait láthatjuk. Fokozottan védett értéket képvisel 
a már említett magyar tarsza nevű szöcskefaj, és a haris nevű éjjel aktív 
madárfaj, mely ezeken a réteken fészkel. Mivel a fajok védelme az élő
helyük védelmével szorosan összefügg, ezért igen fontos, hogy ezek a 
gyepterületek jelenlegi állapotukban maradjanak meg.
A Nyárás-völgy menti erdőkben főként bíboros kosbor, széleslevelű 
nőszőfű, csőrös nőszőfű, Tallós nőszőfű, fehér-, és kardos madársisak, 
madárfészek kosbor, farkasboroszlán, farkasölő sisakvirág, szúrós cso-
dabogyó, májvirág, szártalan kankalin, gímpáfrány, díszes és karéjos 
vesepáfrány él a védett növények közül. A Nyárás-patak hideg vizében 
sárgahasú unkák élnek, de ha jól belenézünk a vízbe, bolharákokat, szi
takötő-, tegzes- és kérészlárvákat is megfigyelhetünk. A fakitermelések
ből származó bükkrönkökön nyáron havasi cincérek szaladgálnak, míg
a tölgyeken gyászcincérek bandukolnak 
A Lófej nevű terület és környéké
nek védett növényfajai a farkas
oroszlán, a kardos madársisak, a 
kétlevelű sarkvirág, a csőrös nő
szőfű, a madárfészek kosbor, a 
szártalan kankalin, a májvirág, a 
szúrós- és lónyelvű csodabogyó, 
a bársonyos kakukkszegfű, a gím
páfrány és a karéjos vesepáfrány. 
A Borkúti-dűlő dombján a védett 
Szent László-támics, az okorvölgyi 
kereszteződés előtti oldalban pedig a 
szintén védett tavaszi csillagvirág él.

ét faj védett).
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Az állatvilágot tekintve az Abaliget környéki erdőn-mezőn előfordul 
még gímszarvas, őz, vaddisznó, róka, mezei nyúl. A védett fajok közül 
borz, menyét, nyuszi, mókus, vadmacska, nagy pele említhető meg.

Mint ahogy az a leírtakból kiderül, Aba- 
ligeten a barlangon kívül még sok más 
természeti érték található, ezenkívül 
tájesztétikai adottságai is kimagaslóak. 
E tényekre alapozva létesítette a Du- 
na-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
néhány évvel ezelőtt a már több pub
likációban bemutatott Denevér Tan
ösvényt. A füzetes rendszerű, denevér 
szimbólummal jelzett természetisme
reti tanösvény kezdőpontja, és egyben 
első állomása maga a barlang. A jegy
pénztárnál kapható kis füzet és a kifes
tett denevérjelek segítségével az útvo
nalakon önállóan is tájékozódhatnak a 
kirándulók. A nagyobb túrák iránt ér
deklődők számára is bőven adódik le
hetőség, hiszen Abaligetet több irány
ból is meg lehet közelíteni turistatérké
pen is jelzett útvonalakon.

Felhasznált irodalom
Bércesné Veres Ilona, Szőnyiné Kovács Adrié: Abaligeti krónika, Tóvidék Egyesület, Abaliget, 2000. 
Kessler Hubert, Mozsáry Gábor: Barlangok útjain, vizein. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1985. 
III. Országos legelőgazdálkodási bemutató és gépkiállítás. Egyetemi Nyomda, Budapest, é.n. 
Székely Kinga: Abaliget. Abaligeti-barlang. TKM Egyesület, 2000.
Székely Kinga: Abaligeti-barlang. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, 2002.
Tüskés Tibor: Abaliget és Orfű. Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatal, Pécs, 1974.
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IRÁNY A MATTERHORN

GÁ/ György

„Messziről a Matterhorn piramisa olyan keménynek látszik, 
mint a gyémánt, mintha a szél, ahelyett hogy elkoptatná, 
csak még élesebbre csiszolná gerinceit és kiszögelléseit.
De amikor az ember megmássza, alig érti, hogyan tornyosulhat 
ilyen magasra ez a morzsolódó sziklákból álló, 
szinte csak a jég által összetartott hegy. Minden omladozik. 
Minden olyan, mintha a levegőben függne. Az ember élete is." 
(Gaston Rébuffat)

R
eggel négy órakor indultam el otthonról, hogy összeszedjem a srá

cokat, bepakoljunk az autóba. Teli csomagtartóval gurul a Sierra 
az erdei kanyarokban Mánia felé, reggel öt óra van, amikor a nagy 
kanyar előtt megszólal a mobilom: SMS. Félreállok a buszmegállóba, meg
nézem, ki az? Jónás Rudi barátom kérdezi: Van-e hely az autóban? 

Fölhívom:
- Csak hely van az autóban!
- Nagy gond lenne, ha visszajönnétek értem?
- ...(mindnyájan örülünk a kis pluszútnak!)
Éles kanyar, vissza Pécsre, pontosabban Pécsújhegyre. A házhoz érve 
izgalmas látvány tárul elénk. Kívülről a ház falának támasztott méretes 
hátizsák, kötél, sisak, jégcsákány.
Hogy ebbe az autóba még mi mindennek be kell férnie! Hiába, messze 
utazunk. Rudi szótlanul pakol, nem mutatjuk ki örömünket. Marcsi, a 
felesége, szomorú szemmel nézi az akciót, nem könnyű a hegymászó
feleségek sorsa. így lett a mindenre elszánt csapatunk 4 fős: Jónás Rudi, 
Fábián Rudi, Balogh András, no meg én.
A hangulat az autóban út közben gyorsan emelkedik, főleg hátul, mert 
egy üveg bort úgy sikerült csak kinyitni még a hajnali sötétségben Pécsen, 
hogy a dugója eltűnt, így a flaskát nem lehetett őrizetlenül nyugalomba 
helyezni, hanem menet közben tartalmának végére kellett járni.
Az osztrák határt átlépve a lakott területeket tiszteletben tartom a pedál
kezeléssel. Nemsokára elérjük az autópályát, ahol jobban fogynak a kilo
méterek. Nagyon szép hegyek között haladunk, az idő jó, közben eszünk, 
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iszunk, és még a Triglavot is láthatjuk egy pillanatra megvillanni. Villach 
után nemsokára átlépjük az olasz határt. Tarvisio, ez a téli síparadicsom 
bizony nyáron is nagyon szép. Egyik alagútból ki, a másikba be, azután 
elhagyjuk ezeket a hegyeket is. Udinét magunk mögött hagyva leérünk 
a tengerpart közeli síkságra, ahol az utazás nyűgjei kezdenek előjönni, 
főleg a fokozódó hőség miatt, ami 38-40 fok körül volt.
A Garda-tónál Jónás Rudi átveszi tőlem a vezetést, így kicsit pihenhetek. 
A milánói elágazás után újra a hegyek felé fordul az út. A Lago Maggiore 
mellett elhaladva nem sokat látunk belőle, de innen az autópályáról is 
szép. A pályának Domodossolánál vége van és 20 km után a svájci határ
nál állunk. Az útlevél-ellenőrzés után a közeli benzinkúthoz is betérünk. 
Itt megtudjuk, mitől is olyan gazdagok a svájciak. Ez egy személyzet 
nélküli, automata benzinkút, ahol előre kell fizetni. Pontosan követem 
a leírt utasítást, és betuszkolom a résbe a 20 eurós bankjegyet. Erre a 
gép nagy zörgés után kiadta a blokkot, de gázolajat egy cseppet sem. 
Tűnődés, gombok újra nyomogatása, tankoló pisztoly erőltetése, sőt 
végül magyar módszer szerint öklöm „enyhe, puha" ütögetését is beve
tettem, de hiába, semmi eredmény. A nem messze lévő kocsmában azt 
javasolják, hogy csak nyugodtan kopogtassunk a zárt iroda üvegajtaján, 
majdcsak kijön valaki. Ez sem jön be. Bajunkon egy tankolni odaérkező 
motoros fiatalember segít. Elmondja a nagy titkot: a kiírással ellentétben 
a készülék csak svájci frankot fogad el, az eurót nem szereti! Egészsé
gükre! Hát akkor bele azt a 20-ast, hadd menjünk tovább. És már csorog 
is a tankba a gázolaj. Ezek itt tudnak valamit!
Már besötétedik, mire nekirugaszkodunk a Simplon-hágónak. Most újra én 
erőltetem a Sierra pedáljait. A tetőre érve a szép tájból semmit sem látunk, 
csak a megkönnyebbülés van, hogy végre lefelé gurulhatunk Brig felé. 
Átvergődve a városon hamarosan elérjük Visp községet, és a körforgalom
ból a Mattertal-völgybe kanyarodunk, ahonnan még 30 km fölfelé Táshbe. 
Este 11 óra, mire szálláshelyünkre, a nagy szabadparkolóba érkezünk. 
Annak szélére, a kaszáló mellé állok és leállítom a motort. Elég is volt 
ennyi autózás: 1200 km. Némi kis falatozás és egy-két sör eltüntetése 
után hamar aludni térünk. A fiúk a fenyőfák tövében a kaszálón, én 
az autóban ágyazok meg, szeretem a „kényelmet". Vesémet a sebváltó 
nyomja, egyik lábam a pedálok alá szorul, másik a kesztyűtartóban stb. 
Ezt leszámítva jól alszom, hamar reggel lesz. A bepárásodott ablakot 
letörölve a többieket is izgalomba hozó látványban gyönyörködök: a 
Breithorn havas, jeges csúcsa látszik.
Elindul a teljes káoszt mutató, de valójában nagyon is komoly tevékeny
ség. Mindent kipakolunk az autóból a földre, kezdődik a holmik rend-
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szerezése, pakolása, mi marad lent, mit viszünk fel. Pillanatok alatt olyan 
lesz az autó környéke, mintha gránát csapott volna be. De mi átlátjuk a 
káoszt. Egyszerre folyik az öltözködés, a felszerelések, holmik és a kaja 
csomagolása, a teafőzés és a reggelizés. Minden rendben. Messziről látva 
csapatunk heroikus küzdelmét - amiből következett, hogy nem sétálni 
jöttünk - egy mikrobuszos taxis odajött és felkínálta, hogy olcsóbbért visz 
fel bennünket Zermattba, mint a vonat. Elfogadtuk, így gyorsabban fel
jutunk. Itt Táshben hatalmas autóparkoló van. Itt kell hagyni az autókat, 
Zermattba ugyanis nem engednek be idegen gépjárműveket. A két város 
közötti 6 km-es távolságot gyalog, vonattal vagy taxival lehet megtenni.

Zermatt 1600 méter magasan 
épült, egész Európa egyik leg
szebb üdülővárosa, ahol csak 
elektromos autók közleked
nek. Erre a gyönyörű helyre a 
világ minden részéről özönle
nek a turisták, meg persze ki
sebb számban a hegymászók 
is. Mi hatalmas hátizsákjaink
kal azért egy kis feltűnést kel
tettünk. Az utcán színes for
gatag, a sokféle turista nyüzs
gése, a szép alpesi épületek, 
szállodák, üzletek, kirakatok.

Zermatt - Csapatunk az első 
megmászó Whymper emléktáblájánál

Különleges hangulatú városka a hatalmas 
hegyek által közrefogott völgyben. Egyik 
fő látványossága, hogy egy kisebb kecske
nyájat naponta kétszer végighajtanak a fő
utcán. Ettől a japán turisták lázba jönnek és

206



Gál György: Irány a Matterhorn

őrült fotózásba, videózásba kezdenek. Ők ilyenek. Az egész várost, és per
sze a völgyet is uralja a hatalmas Matterhorn mítoszával és teljes valóságá
ban is. Maga a hegy egyébként a városka belseje felé haladó számára csak 
a Templom tértől válik láthatóvá, de innen aztán fantasztikus a látvány. 
Átgyalogolunk a város túlsó végébe, a kötélpálya állomásra. Innen 
„lanovkával" utazunk a 2500 m magasan lévő Swarzsee-ig. Itt rövid 
nézelődés után újra hátunkra vesszük az egész emberes hátizsákokat, és 
elindulunk a Hörnli gerinc felé. Szép gyalogösvény vezet fel, és 2-2 és 
fél órás meneteléssel érhető el a 3200 m-en lévő menedékház, ahol jó idő 

esetén mindig zsúfoltság van. Több okot is felsorolhatnék, hogy miért 
nem itt, a házban foglalunk szállást. E helyett a legális ingyen „kempin
get" választjuk saját sátorral. Ez a kijelölt sátorozóhely a hegy északkeleti 
gerince alatt, a háztól kb. 100 m-rel lejjebb egy moréna platón van. Egyet
len igénybe vehető szolgáltatás, hogyha van szabadon hagyott, elődeink 
által előkészített, kőből megépített sátorhely, akkor azt el lehet foglalni. 
A kő persze mindenütt kőkemény, legfeljebb egyik-másik laposabb, ami 
akkor előny, ha valaki ráfekszik. A toalettet egy nem messze lévő több 
méter nagyságú kavics mögött jelöltük ki. Vízvételi lehetőség pedig 200 
méteres szintkülönbséggel lejjebb a keleti fal tövében lévő gleccserma
radványnál van, amely oda-vissza 1 óra járás a morénán. Rajtunk kívül 
csak 5-6, (nem helybéli) hálótárs lesz e tágas és szellős helyen.

Kiválasztjuk a számunkra legjobb
nak ítélt egymás melletti sátorhelye
ket, és elhelyezkedünk: sátorépítés, 
berendezés, pakolás, kajálás, azután 
gyerünk vízért a teafőzéshez. Más
nap is sok tea kell majd.
A víznyerő túra, felfedezőútnak is meg
teszi. A keleti fal aljában lépten-nyomon
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találhatók többnyire összetört, a magasból lehullott felszerelések: sisakok, ku
lacsok, termoszdarabok. Ezek egy része szomorú események nyomai.

Amikor teendőink a sátrak környé
kén elfogytak, a másnapi mászásra 
kezdünk készülni. Távcsővel szem
léljük a gerincet és a falat, majd fel
kerekedünk és felmegyünk megkós
tolni a beszállást. (Beszállásnak ne
vezik a hegynek azt a részét, ahol a 
gyaloglás véget ér és a mászás kez
dődik.) Ez azért fontos, mert más
nap az út alsó szakaszát még sötét
ben, lámpafénynél kell megtenni, 
így könnyű eltévedni.

Meg aztán szükséges egy kis bemozgatás a 
magassági alkalmazkodás (akklimatizáció) 
miatt is. Nem egészen egy órát mászunk fölfelé, 
kényelmes tempóban, sokat nézelődve, meg
próbálva „memorizálni" az utat. Megállapítjuk, 
hogy a Matterhorn alsó része egy kesze-kusza 
hatalmas kődzsungel, amiben nagyon nehéz 
tájékozódni, és ember legyen a talpán, aki itt 
hegyivezető nélkül fel és le tud jutni. Útjelzések 
természetesen üzleti okokból nincsenek, helyette 
a menedékházban pénzéhes, de szolgálatra kész 
vezetők vannak. Mi kemény fickók vagyunk, 
nekünk egyik sem kell! (Egy hegyi vezető 1300 
euróért rángat föl a csúcsra egy klienset.)
Amikor visszaérünk a sátrakhoz, elkezdődik a holnapi hátizsák tartalmának 
előkészítése és bepakolása. Mászófelszerelés, túlélőkaja, termoszba tea és a 
szükséges ruha, ezekkel hajnalban már ne kelljen bajlódni. Ezt kényelmes 
és bőséges vacsora követi, ugyanis most kell megenni előre a másnapi egész 
napi mennyiséget is, mert holnap nem lesz rá idő sem. Sötétedéskor már a 
hálózsákban fekszem és a „kőkemény helyzet" ellenére hamar elalszom.
Az ébresztőre állított mobilok hajnali háromkor jeleznek. Kimászunk a 
sátorból, hűvös az idő, de tiszta az égbolt. Ez a mi napunk lesz! Szótla
nul teszünk-veszünk: öltözködés, rövid reggeli, jólesik a forró tea. Min
denki a saját gondolataiba mélyedve készül. Fönt a menedékház ablakai 
is világítanak már, ott is nagy a nyüzsgés, vannak, akik már elindultak. 
Nekünk is menni kellene, de kis probléma támad az egyik fejlámpával, 
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ezért később tudunk csak indulni a tervezettnél. Mindenkin rajta a háti
zsák, beülő heveder, a mászáshoz szükséges felszerelés, sisak, lámpa.
Fél ötkor indulunk. Az adrenalin kopog a fejem tetején. Amikor felérünk a 
beszálláshoz, sorba kell állni, hogy elkezdhessük a mászást. Sokan készü
lünk ma feljutni. Az első 15 méter függőleges sziklafal - ahol néhány fix 
kötél segít-, majd egy párkányon bejutunk a keleti falba. Felettünk mozgó, 
pislákoló lámpafüzér kúszik felfelé a sötét éjszakában. Valóban szürreális 
látvány: mintha ez a lámpafüzér a levegőben lógva az ég felé tartana.
Itt mindenki szótlanul kapaszkodik fölfelé, csak a saját és a többiek lihe- 
gését lehet hallani, meg a bakancsok karistoló hangját a sziklán. Egyálta
lán nem fázunk. A fejlámpa fényénél keressük a lépéseket, fogásokat, és 
figyeljük az előttünk mászókat, merre is mennek. Nem lehet érzékelni, 
milyen magasra másztunk, csak annyit tudunk, jó tempóban haladunk. 
Elöl Fábián Rudi van, utána én, azután Jónás Rudi jön és Balogh Andris. 
A túra nagy részében ez a sorrend meg is marad. (Fábián Rudi és én két 
évvel korábban már másztunk a Matterhornon, 4000 méterig feljutva.) 
Ahogy kelet felől a nappali fény kezd derengeni, a mászás tempója fel
gyorsul. Elszántak vagyunk, és biztatásnak sem rossz, hogy alattunk 
még sokan jönnek fölfelé. A terep egyre nehezebbé válik, de továbbra 
is kötél nélkül mászunk, mert így gyorsabb, még mindannyian bízunk 
önmagunkban és egymásban.

Az első sárga színű napsugarak 
„aranyheggyé" változtatják fe
lettünk a Matterhorn csúcsát. A 
látvány különlegesen szép, szin
te ünnepélyes. Visszatekintve 
most már látszik, milyen magas
ra jutottunk. Egy hosszú párká
nyon balra a keleti falba jutunk, 
ezzel megkerülve a gerincen lé
vő töredezett tornyok sokaságát.

zsákban kuncog. Semmire sem sza
bad gondolni, csak összpontosíta
ni a következő lépésre, aztán újabb 
fogás a repedésbe és újabb lépés; és

Ezután egy hosszú függőleges bevágás következik. Ez már igazi erőpró
ba. Itt van néhány necces húzódzkodás és lépés - a kötél pedig a háti
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így tovább centinként fölfelé. Megszámolom a 
csapatot, amikor újra ott állunk együtt, az el
keskenyedő gerincen a pici menedékház mel
lett. Reggel fél nyolc van, és 800 méter mászás 
van mögöttünk, ez jó eredmény. Fél óra pihe
nőt adunk magunknak és iszunk egy kis teát.
Ezt a kis védkunyhót (Solvay-házat) 4000 méter ma
gasságban a keleti gerinc kicsi bemetszésébe építet
ték úgy, hogy egyik sarka a keleti fal fölé, a másik 
sarka az északi fal fölé nyúlik ki. Körbe pedig egy 
keskeny betonjárda van építve védőkorlát nélkül! 
A házikóban bent asztal padokkal és fekhe
lyek, amely négy fő számára „kényelmes" 
alvást tesz lehetővé. Többnyire olyan helyzet 
van, amikor 15-20 ember bezsúfolódva éjsza- 

Mászás egy függőleges 
bevágásban

kázik itt. Az épületben található egy 
segélyhívó telefon, amelyet közvetle
nül a hegyimentőkhöz kötöttek be. Van 
„WC" is, ami elég érdekesen használ
ható: a vízhez semmi köze, gravitációs 
elven működik, miután az északi fal

fölé nyúló épületrészben van, és a csésze alja lyukas. A melléktermék 
így messze lefelé, az északi fal nem járt részébe távozik. Probléma csak 
akkor keletkezik - két évvel ezelőtti tapasztalat - ha az északi fal felől 
tomboló szél fúj, és ez a kürtőn keresztül esetleg erőteljesebb ellenhatást 
gyakorol, mint a gravitáció. (Elnézést kérek az olvasótól a naturális rész
letekért, de ez a probléma itt, 4000 m magasban, beláthatatlan következ
ményű lehet.)
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A kis pihenőnk után immár kötélbe kötve magun
kat, indulunk tovább. A háztól balra néhány mé
terre meredek falacskák sorozatán mászunk át, 
majd tetőszerű áthajlások alatt folytonosan balra 
tartva egyre feljebb. Az áthajlásoknál rögzített, fix 
kötelek segítik a mászókat. Ezek a hegymászókö
teleknél lényegesen vastagabbak, kézzel bele le
het kapaszkodni, bár több helyen jég borítja őket. 
Innen az útvonal már egyértelművé válik, elté
vedni nem lehet, de lényegesen meredekebb és 
nehezebb is a mászás. Hamarosan elérjük a hegy- 
vállat, ahol a lentről hófoltoknak tűnő fehérség
ről kiderül, hogy csontkemény jég. Megállunk és 

felcsatoljuk a hágóvasakat a bakancsunkra. 
No hát ez nem egy gyors és könnyű manő
ver - csak azok tudják igazán, akik csináltak 
már ilyet. Innentől kezdve jeges-sziklás a te
rep. Amikor a váll közepére érünk, szembe 

találkozunk az első, lefelé
jövő vezetős partikkal. Ez lassítja a feljutást, mert várni kell időnként 
és kerülgetni egymást, az egyre keskenyebb gerincen. Eközben nega
tív élmények sorozata ér bennünket. Itt látható, hogy milyen sok olyan 
ember jön ide, ki tudja, milyen indíttatásból, akinek sem felkészültsége, 
sem ereje nincs erre a teljesítményre. Csak sok pénzük van és becsvá
gyuk. A megfizetett hegyivezetők pedig mindenáron felvonszolják - jó 
nagy tempóban - a kuncsaftot a hegy csúcsára. ők persze ismerik a he
gyet, hiszen 2-3 naponta föl-le mászkálnak rajta. (Szép teljesítmény!) De 
mi van a kuncsafttal?
Jól megtermett, kondis fiatalembert irányít lefelé a vezető kötélen von-
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tatva. A szerencsétlen egyik oldaláról a másikra 
roskadva, zuhanva támolyog, csúszik-mászik. A 
vezető ordítva diktálja számára a lépések sorát: 
lett - right, ... lett - right...
A fiatalember láthatóan egyáltalán nincs magá
nál. Hogy ebből a kalandból számára mi a jó, 
mi marad meg, mit fog elmesélni, azt nem tu
dom. De hogy ez nem szép látvány, az biztos: ez 
a Matterhorn „árnyékos" oldala.
Továbbmászunk, az út legnehezebb szakasza 
következik, az Oroszlánfej gerince. Egy-egy 
kisebb szakasz megtétele után kényszerpihenő, 
amíg a szembejövők elhaladnak. Ekkor van idő 
nézelődni, fényképezni. Beleláthatunk a jég 
által összetartott északi falba - lent egy gleccser 

kanyarog. Gyerünk tovább! A gerinc hamarosan lankásabb lesz, és az 
utolsó méterek jönnek, még néhány 
perc és felérünk végre a csúcsra.
Maga a csúcs lényegében egy közel 
vízszintes, mintegy 60 m hosszú, éles 
szikla és hógerinc, amiben középen 
van egy nagyobb bemetszés. Kezet 
fogunk és leülünk. Déli 12 óra van 
1200 m szintkülönbséget másztunk 
kb. 7 óra alatt. Az idő meglepően jó, 
szélcsend van, és mi egy szál ingben 
ülünk a 4478 m magas Matterhorn 
csúcsán. Egy gyerekkori álmom vált 
valóra. Nézek ki a fejemből, közben

különös érzések és gondolatok ker-
getőznek bennem...
Az örömhírt egy SMS-ben elkül
döm az otthoniaknak; fényképe
zünk és körülnézünk. Sajnos az 
időközben feltornyosuló felhők a 
térből csak 90 fokos szögben észak 
felé tárnak fel kilátást számunkra. 
Ez is rendkívülien szép!__________
A Matterhorn csúcsán, - 447S méteren 

(Fábián Rudolf felvétele)
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Észre sem vesszük, de majdnem egy 
órát töltünk a csúcson. Amíg fölfelé 
másztunk, nem figyeltem a repkedő he
likopterekre. Most azt látom, hogy alat
tunk a gerincről éppen mentés folyik.
Felvesszük hátizsákjainkat és elin
dulunk lefelé ugyanarra, amerre fel
jöttünk. A lemenet talán könnyebb 
lesz, de mindenképpen veszélye

sebb, ezért nagyobb óvatosságot és odafigyelést igényel. Egymást biz
tosítva araszolunk lefelé a meredek, helyenként lépcsőzetes gerincen. 
Én megyek elől. Egy nagyobb lépcsőfok aljához érve egy ott tartózkodó 
helikopteres mentős megállít, nem mehetek tovább. Beakasztom a heve
deremet ugyanabba a vasrúdba, amihez ő is biztosítja magát. Ekkor 
veszem észre, hogy a szikla és a vas is ragacsos a vértől, a közelben lévő 
jégfolt piros. Alattam négy méterrel a gerincen keresztben fekszik egy 
halott hegymászó. Sisak nem volt rajta, arca, feje összeroncsolódva, zöld 
dzsekije véres volt. Rövid ideig nézem a szerencsétlenül járt embert, és 
nagyon sajnálom. így láttam először és utoljára. Nem azért jött ide, hogy 
meghaljon! Nagyon nagy tiszteletet érzek iránta. Aztán visszafordulok a 
szikla felé és várok. Látom, fölöttem a többiek is ezt teszik. Nemsokára 
jön a helikopter, megáll a levegőben fölöttünk, a mentős lejjebb mászik 
mellőlem, teszi a dolgát, én pedig kapaszkodom, mert a rotor szele port 
fúj a szemembe. Aztán megemelkedik a gép és néhány másodperc múlva 
már el is tűnik a mélyben, a mentős pedig rezzenéstelen arccal int, hogy 
mehetünk - neki ez mindennapos munka.
A megrázó és szomorú élmény hatására még óvatosabban ereszkedem 
lefelé. A mászásban Rudival egyre jobb tempóra váltunk, B. Andrisék 
kicsit le is maradnak. Nem vagyunk már messze a Solvay-háztól, ami
kor azt javasolom, várjuk meg őket. Lekuporodunk egy nagyobb lépcső

fok aljára. Még öt percet sem 
várunk, amikor egyre söté- 
tebb lesz, és elkezdenek apró 
jégszemek pattogni körülöt
tünk. Hirtelen egy havas, je
ges hódarazápor zúdul ránk, 
jó húsz percen keresztül. 
Na, már csak ez hiányzott! 
Az eredmény az lett, hogy a 
sziklarepedések, mélyedések
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megteltek ezzel a nedves, jeges masszával, ami remekül csúszik. Hama
rosan Andrásék is látótávolságba kerülnek, és indulunk tovább. A véd- 
kunyhóhoz való lemászás utolsó, meredek falacskája sok erőt kivesz belő
lem, megkönnyebbülök, amikor leérek a házhoz. Itt rövid kényszerpihe
nőt tartunk, várni kell, amíg az előttünk haladó németek leereszkednek a 
standból. Lejjebb jutva a mászás monotonná, az útkeresés pedig egyre fá
rasztóbbá válik. Nem csoda, hogy a kőrengetegben eltévedünk. A köte
leket visszarakjuk a hátizsákba, mindenki egyénileg próbál utat keresni. 
Először visszamászni, aztán oldalazni, majd újra lefelé. Legalább egy órát 
vesztünk. Rátalálva valami normálisabb terepre, nyomulunk lefelé. Az út
keresés közben leszünk figyelmesek arra a látványra, amelynek hangjához 
már hozzászoktunk: a kőlavinák! A keleti falban - szerencsére annak in
kább csak a délkeleti gerinchez közelebb lévő részén - hatalmas kőlavinák 
száguldanak, dübörögve végig, olyan porfelhőt hagyva maguk után, ame
lyik majdnem az egész keleti falat betakarja. Több tízemeletes lakóháznyi 
kő omlik és zúdul, repül, száguld ilyenkor le az ezerméteres mélységbe, a 
fal tövébe. Félelmetes látvány! Ez a jelenség a melegedés miatt van, hiszen 
főleg 4000 m magasban valóban majdnem csak a fagy tartja össze a hegyet. 
(Két héttel előbb, a Hörnli-gerincen, ahol mi most mászunk, volt egy om
lás, emiatt napokig le is volt zárva a hegy, senkit nem engedtek föl.) 
Ennek a lefelé mászásnak sohasem lesz vége? Minél lejjebb érünk, annál 
bizonytalanabb az úttartásunk, a fáradtság is közrejátszik, hogy belemá
szunk az előbb emlegetett omlásba. Megint tanakodás, próbálkozás erre- 
arra, de az idő nagyon száguld. Újabb másfél óra veszteség. Már sejthető, 
hogy ránk sötétedik, mielőtt leérünk. Akkor pedig sokkal nehezebb a 
tájékozódás és a mászás is.
Sikerül visszaaraszolni a gerincre, itt utolérjük a németeket egy ereszke
dőgyűrűnél. Nem tudják a kötelüket lehúzni, ezért segítek nekik - meg
köszönik. Ezután mi jövünk. Feláldozunk egy karabinert, abba fűzzük a 
kötelet, hogy ha le kell húzni, ne feszüljön a sziklának, ne akadjon el. Én 
maradok utoljára. Mire leérek, teljesen besötétedik. A kötél szerencsére 
lejön! Haladunk tovább a gerincen, versenyezve az idővel. Lenézve a 
„kempingbe", pislákoló fény látszik: jó érzés, már nem vagyunk messze. 
Az utolsó kuloár keresztezését a szomszéd hegyen tevékenykedő vihar 
idevillogó villámfénye segíti számunkra. A beszállás meredek falán 
lemászva, a vízszintes hóplatón ismét kezet fogunk.
Nincs kedvünk beszélgetni, elhaladunk a már alvó menedékház mellett, 
néhány perc múlva a sátraknál vagyunk. Augusztus 4-én este 11 óra 30 
perc. Hát megcsináltuk! Rettenetesen fáradt vagyok, semmit sem aka
rok, csak egy bögre tea után befeküdni a sátorba és aludni.
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Másnap reggel a győzelem 
örömmé és boldogsággá áll 

össze ____

Reggel világosságra ébredek és a sátrat ki
nyitva látom, hogy a hegyet szépen süti a nap. 
Nyolc óra van, és bár nem látszik, de tudom, 
hogy ott fönt, a magasban a sziklák közt em
berek hősiesen küzdenek a saját, mai sikerü
kért. Furcsa érzés: tegnap én, ma mások. Nem 
ismerem őket, de azt kívánom, hogy sike
rüljön nekik is. A győztes kaland most kezd 
örömmé, boldogsággá összeállni bennem.
Jót reggelizünk, ami a maradék kaja elpusztí
tását jelenti, aztán újra pakolás, csomagolás, 
sátorbontás. Amikor sikerül mindent vissza
gyömöszölni a hátizsákba, örülve, hogy még
iscsak belefért a sok holmi, azt hátamra véve, 
a házhoz felfelé menet úgy érzem, sokkal ne
hezebb, mint idefelé. Vajon mitől? Valószínű
leg a sok élmény, amivel gazdagabb lettem.

A Swarzsee-hez lefelé menet nem sietek, lemaradok a többiektől, és az utat
szegélyező apró, színes virágokat és a tájat csodálom. A szembe, fölfelé jövők 
magasra mutatva érdeklődnek. Mosolyogva bólintok, jólesik az elismerésük. 
A felvonó állomásáról még egyszer visszanézek. Igen! Ott voltam fönn, 
megmásztam a Matterhornt! Ez valóban gyönyörű és hatalmas hegy. 
A felvonó 20 perc alatt leröpít Zermatt- 
ba, és mire a Templom térre érünk, a 
felhők már eltakarják a hegyek csú
csait. A templom mögötti temetőben 
meglátogatjuk a Matterhorn első meg
mászásakor lezuhant hegymászók sír
emlékeit. Ezután bámészkodás és vá
sárlás következik, és persze a közte
rülettel nem törődve a közpadon ülve 
legurítunk egy jól megérdemelt sváj
ci sört. Megcsodáljuk a közelben lé
vő bronzból készült szoborcsoportot a 
mormotacsaládról. A sok simogatástól 
kifényesedett a fejük.
Ahogy feljöttünk, ugyanúgy taxival 
utazunk vissza Täsch-be, ahol kellő 
takarékosságot szem előtt tartva, lele
ményességemet bevetve (három nap
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helyett csak egyet fizetvén), az autót 
kiváltom a fizetős parkolóból. 
Nemsokára elfoglaljuk helyünket 
a település alsó részén lévő szabad 
parkolóban, ami idejövetelkor és 
most is szállodánk egyben. Legfon
tosabb teendőnk a közeli patakban a 
sörök lehűtése után egy hatalmas és 
kényelmes közös lakmározás a meg
maradt finom ételekből. Még egy 

üveg pezsgő is előkerül valahonnan. Ezután már igencsak jól alszunk. 
Reggel indulás hazafelé, ugyanazon az útvonalon, amelyen jöttünk. 
A Simplon-hágón még megállunk egy kicsit körülnézni és letekinteni a 
Röhne völgyébe, aztán következhet a hosszú ülőpróba hazáig.

------------------------------------------- 1
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ÉSZTORSZÁG - 
EMBER ÉS TERMÉSZET 

HARMÓNIÁJA

Endedi Gábor
A fotók a szerző felvételei.

Köszönet Kaire Kikasnak hazája magával ragadó bemutatásáért

A
 legtöbben ugyanolyan keveset, ugyanazokat a közhelyeket és 

általános információkat tudják Észtországról, mint amelyek
kel én is nekiindultam egyhetes tartózkodásomnak.

Nyelvrokonaink, a Szovjetu
nió egykori tagállamában, ke
vesen vannak és a Kelet-eu- 
rópai-síkság területén fekszik 
- tehát többé-kevésbé még la
pos is. A sportszeretők még 
hozzáteszik, hogy a főváros 
a Moszkvai Olimpia vitorlás
versenyének adott otthont, és 
talán van még, aki azt is sej
ti, hogy igazi, önálló észt ál
lamalakulat a történelem so
rán nem sokszor létezett. 
Az igazság az, hogy Észtor
szág valóban kicsi. Az alig 
kevesebb, mint fél Magyar
ország nagyságú terüle
ten mindössze 1,35 millió

an (2003. 01. 01.) élnek. Ezen belül az észtek mellett közel négyszázezer 
(28%) az országban maradt oroszok száma. Sorsuk, kapcsolatuk a több
ségi nemzettel még ma sem teljesen rendezett. A Második Köztársaság 
óta, 1991 után - valljuk meg, érthető érzelmi okok és történeti előzmé
nyek miatt - a társadalmi elismertség perifériáján élnek.
Az utazó előtt rejtett észt nacionalizmus az évszázadok vérzivatarain és nagy
hatalmi konfliktusain segítette át a kicsiny észt közösséget, akiknek tagjai 
szinte mindig szolgák voltak a saját földjükön. A történelem során kialakult 
szívósság lehet magyarázata napjaink látványos gazdasági fejlődésére is.
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Az ÉSZT TÖRTÉNELEM RÖVID ÁTTEKINTÉSE

Az ország mai területe kb. 10 000 éve kezdett benépesülni. Minden bizony
nyal az észtek a legtiszteletreméltóbb kis népekhez tartoznak a Földön, akik 
a viszontagságok alatt is sikerrel tartották meg, sőt modernizálták nyelvü
ket, miközben a svéd, német és orosz nyelvek alkották az államnyelvet.
Az évezredes nyugalom múlását 1030-ban Tartu - a második legnagyobb 
észt város - Kijevi (Novgorodi) Nagyfejedelemséghez csatolása jelezte. 
Ezt követően az 1200-as évek legelején a katolikus egyház által támoga
tott német keresztes lovagrenddel és azzal párhuzamosan a dánokkal 
vívott háborúban szakadt először ketté az ország. Ekkor az észtek évszá
zadokra elvesztették jogaikat saját földjük felett. Később a dánok elad
ták meghódított területeiket, melyek a lovagrend uralmával egyesültek. 
Közben 1524-től folyamatosan terjedt a reformáció, és ekkor jelent meg 
az első ismert észt nyelvű nyomtatott kiadvány is. Újabb megpróbálta
tást jelentett az 1558-ban kitört és 25 éven keresztül tartó Lív háború. 
Ennek során a Német Lovagrend, az orosz cár, a svéd, a dán és a lengyel 
uralkodó feszült egymásnak észtföldön.
Az így feldarabolt ország innentől kezdődően folyamatosan egyesült 
svéd kézben. Ezt az 1710-ig tartó időszakot illeti az észt történetírás a 
„svéd aranykor” jelzővel. Bár az észtek változatlanul a betelepült német 
földesurak jobbágyai maradtak, az új államrenddel jogokat kaptak, és 
egységesítették közterheiket is. Iskolák jöttek létre, amelyekben olvasás 
mellett hittant tanítottak. Ekkor, II. Gusztáv Adolf idején, 1632-ben ala
pítják a Tartui Egyetemet.
A békeéveket az 1700-1721 között 
dühöngő északi háború zárja. En
nek végén a Svéd Királyság le
mond Oroszország javára észt te
rületeiről, miközben megerősítik a 
német feudális felsőosztály privi
légiumait, akik az új hatalom alatt 
sem engednek fényűző életmód
jukból. Száz évvel később 1819- 
ben megszűnt a paraszti jobbágy
sors, de még egy évszázadra volt 
szükség, mire a nemzet szellemi
leg, gazdaságilag, politikailag késznek mutatkozott az önállósodásra.
A XIX. század második fele az ún. „Nemzeti Ébredés" ideje, eredmé
nyeként 1918. február 24-én kihirdették az észt függetlenséget. A német 
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és orosz csapatok elleni két év küzdelmet követően 1920 februárjában 
Oroszország ismerte el először a fiatal, független államot. Azonban az 
1939-ben megkötött német-szovjet megnemtámadási szerződés és annak 
titkos záradéka, a Molotov-Ribbentrop Paktum újra megpecsételte az 
észt függetlenség sorsát. A fiatal államnak hozzá kellett járulnia, hogy a 
területén szovjet csapatok állomásozzanak. Ezt követte 1941-ben a szov
jet megszállás, amikor is 10 000 nem kívánt személyt deportáltak Szi
bériába. A II. világháború alatt többször változott a megszálló hatalom, 
mígnem a háborút követően „helyreállt" a szovjet államrend, és folyta
tódott a terror. Ekkor egy második deportálási hullámban, 1949. március 
25-én, 20 000 embert hurcoltak Szibériába, és az életet vagy negyven évig

1989 januárjában, a szállóigévé 
vált gorbacsovi „Reformok és nyi
tás" időszakában született a nyelv
törvény, amelynek nyomán az észt 
váltotta fel az addig hivatalos orosz 
államnyelvet. Februárban az Észt 
Függetlenség Napján négy évtized 
után először újra a kék-fekete-fe- 
hér nemzeti zászló lengett Tallinn 
felett, a városfal legmagasabb bás
tyájának tetején. A régen vágyott 
függetlenség napja 1991. augusz
tus 20-án virradt Észtországra.

Moszkvából irányítottak.

Észtország magyar szemmel

Tallin a Hanza város

Ahogy a gép elérte Tallinnt, tisztán kivehetővé vált a reptér és a kifutópá
lya mögött elterülő város. A szovjet-érában épült, nálunk is ismert, panel 
lakótelepek már a levegőből sejtették a népesség 20-40 évvel ezelőtti 
expanziójának mértékét. Mégis a forgalommentes, kifejezetten ember
léptékű terminálépületbe érve az lett az érzésem, hogy egy kevésbé zsú
folt világba érkeztem.
Az első éjszakám észt földön épp a nyári napfordulóra esett. Elindultam 
felfedezni a belvárost a tallinni „fehér éjszakában". A hangulatos óváros 
sörözői, éttermei a szórakozni induló fiataloktól nyüzsögtek, míg a kis 
mellékutcák néptelensége jó alkalom volt a fotózáshoz. Aki még nem lát-
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ta az éjféli Napot, annak nagy élmény 
a gótikus tetőgerinceken egyensúlyo
zó napkorong .
A várost először 1154-ben tüntette fel 
világtérképén az arab földrajztudós, 
Al-Idrisi. Az észtek mindig is főváro
suknak vallották. Ismertségét és gaz
dasági virágkorát a Hanza Kereskedel
mi Szövetségébe való belépése hozta 
magával. Ez az időszak a XIII. század

végétől a XV. századig tartott, és a belváros jellemzően ennek a kornak a 
hangulatát sugározza a látogató felé. Ekkor indult meg a belvárost öve
ző védelmi rendszer kiépítése, mely a XVII. századig folyamatosan fejlő
dött. Volt idő, amikor a 2,35 km hosszú, helyenként 16 méter magas és 3 
m széles városfalat 46 toronyból tartották szemmel. A történelem viharai 
viszonylag kegyesek voltak az egykor monumentális erődhöz, így ne
kem lehetőségem lett volna még 1,85 
km-en bejárni 20 tornyával. Ahogy 
megmaradt a fal, úgy élték túl az év
századokat a falon belül épült keres
kedőházak, raktárak, paloták, temp
lomok, a kis sikátorok és az egykori 
főtér a régi városházával. Egy letűnt 
világ emlékei. Nem érdemtelenül ke
rült fel Tallinn az UNESCO Világ
örökség listájára - állapítottam meg.
Az első éjszakai látnivalóm a vár - a Toompea - leghíresebb saroktomya 
a Magas Hermann (az előző oldali képen, középen látható) volt. Csak sejteni 
vélem, hogy neve a német Herr Mann szavakból eredhet, de legyen ez itt 
most csak fantáziálás. A XIV. századból fennmaradt nyurga torony Észt
ország nemzeti szimbólumává vált. Tetején mindig annak a hatalomnak 

zászlója lobogott, aki az uralmat az 
ország fölött gyakorolta. Az észtek szá
mára könnyfakasztó látványt jelentett, 
amikor a Szovjetunióba való beolvasz
tás alatt először, 1989. február 24-én, az 
Észt Függetlenség Napján újra a kék- 
fekete-fehér nemzeti zászlót lengette a 
Magas Hermáimon a szél...
A torony mögött a régi várnegyed a 
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XIII. század első feléből, a dán királyság és a német lovagrend hatalmá
nak idejéből származik. A XVIII. században a cári Oroszország képviselői 
kastély jellegű, reprezentatív épületegyüttessé alakíttatták, majd II. Kata
lin kívánságára egy jó részét barokk stílusban átformálták. Ma a Parla
ment - a Riigikogu - és a miniszterelnök irodái kaptak helyet benne.
A Parlamenttel szemben, mindjárt éjszakai túrám elején, a cári idők egyik 
pompás épülete emlékeztet az orosz kulturális befolyásra. Az 1900-ban 
elkészült orosz-ortodox katedrálist annak a novgorodi fejedelemnek 
szentelték, akinek vezetésével 1242-ben a Peipsi-tavi jégcsatában megfé
kezték a keresztes lovagok kelet felé terjeszkedését. A nagyszámú orosz 

mplomot. A későbbiek során lencse
végre kaptam itt egy esküvői szer
tartást is. Ennek alkalmával a pap 
- a Szentháromság jeleként - há
romszor kicserélte az ifjú pár jegy
gyűrűit, majd két koronát helyezett 
fejükre, amelyeket egymás után 
szintén többször felcserélt. Amint 
megtudtam, az egész szertartás az 
életen át el nem múló szoros össze
tartozást volt hivatott jelképezni.

Másnap reggel, hiába az éjszakai kiruccanás, a kései fekvés, a kora haj
nalban - 2 óra felé - beköszöntő világosság nem hagyja az embert sokáig 
ágyban. Napfénynél még lenyűgözőbb a belváros, és érdekes látványt 
nyújt az 1930-as években épült faházas negyed is.

A régi és a XXI. századi Tallinn egy
aránt tartogat látnivalót annak, aki 
nyitott szemmel jár. Először megle
pő volt a pécsi főpályaudvarnál nem 
nagyobb balti pályaudvar látványa. 
Ugyanakkor rögtön érthetővé válik a 
szerényebb méret, ha a vasúti infrast
ruktúra létrehozásának célját és a né
pesség térbeli eloszlását vizsgáljuk.

Észtországban a vasút elsősorban a kikötőkből a Szovjetunióba, ma Orosz
országba továbbítandó, és onnan érkező áruk, valamint a kőolaj szállítá
sát szolgálta, szolgálja. Ehhez járult még a lakosság alacsony száma, és 
erősen koncentrált eloszlása (Tallinnban és környékén él az ország népes
ségének egyharmada). Az első - Tallinn-Szentpétervár - vonal 1870-ben 
történt megnyitása óta szigorúan a kereskedelmi céloknak megfelelően 
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épült ki országszerte a drága, kötött pályás infrastruktúra. így a dízelvon
tatás csak korlátozottan tölt be személyszállítási feladatokat.

Egészen más a helyzet a tengeri sze
mélyhajózással. Az álmos közpon
ti pályaudvartól gyalog is csak pár 
percre volt szükségem, hogy az öre
gedő villamosokat követve elérjem 
Európa egyik legforgalmasabb ten
geri hajózó folyosójának kapuját. 
2004-ben ezen a helyen több mint 
6,7 millió utas, a város teljes lakos
ságának úgy tizenötszöröse (!) szállt 

partra. Ez elképzelhetetlen volt még húsz évvel ezelőtt a szigorú szov
jet határellenőrzés idején. Észt ismerőseim elbeszélése alapján az elmúlt 
években ugyan kissé apadt a finn bevásárló és - a városnak egyre na
gyobb nyűgöt jelentő - alkoholturizmus, de a fennálló kiskereskedelmi 
árdifferencia miatt a mai napig ezek a tengeri forgalom meghatározói. 
A kikötő személy termináljából gyorskomppal már egy óra alatt átérhe
tünk Helsinkibe, ahol állítólag a társasházaknál régebben divat volt a la
kók között meghatározni, hogy melyik nap ki ugrik át Tallinnba bevásá
rolni. Ez könnyen megy, hiszen a szoros nyelvrokonság és az észt üzleti 
mentalitás következtében a boltokban szinte mindenki beszél finnül, de 
legtöbbször angolul és oroszul is. Ezt az eladók kis kitűzőin is jelzik. 
Azt is megtudtam, hogy talán pont az angol nyelv általános ismerete 
- vagy inkább a szőke észt lányok - vonzzák újabban a finnek mellett a 
brit fiatalokat is.

Ember és természet - a vidéki Észtország

Közel az orosz határhoz

Tallinn után az ország déli része fe
lé indultam. A terjedelmes Vörts-tó 
mellett találkoztam vendéglátóm
mal, aki innentől fogva hasznos és 
lelkes idegenvezetőm lett. Az ő kí
séretében tapasztaltam meg, hogy a 
szauna itt nem luxus vagy kiváltság, 
hanem az észt mindennapok ele
me. Kelléke minden családi háznak,
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akár a konyha. A szaunához bekészített vékony, leveles nyírfaágcsokorral 
csapkodhatja magát az ember, miután a leveleket vízbe mártja, majd felhe
víti a forró köveken - kellemes, vérpezsdítő érzés. A Sooma Nemzeti Park
nál egy kis folyó partján érdekes, faszerkezetű szaunát is láttunk, amelyről 
nem tudtuk eldönteni, hogy vízen lehetett, avagy hídként kötötte össze a két 
partot, ahonnan a bátrak egyenesen a jeges vízbe ugorhattak. Azt is meg
tudtam, hogy a szaunákban megkötött szóbeli megállapodások utólagosan 
megkérdőjelezhetetlen egyezségnek számítanak mind a mai napig.

De kanyarodjunk vissza 
a hullámos, morénadom
bokkal tagolt, igen válto
zatos területhez. A völgy
talpakon csordogáló rövid, 
bővizű és szabályozatlan 
folyók nagyszerű lehetősé
get kínálnak a kenuzásra. 
Ez - szerintem - nemzeti 
szabadidős tevékenység, 
mert szinte mindenhol lát
ni evezős társaságokat. így 
volt ez az Ahja folyócskán 

is, amely különösen szép környezeten vezet keresztül, mégpedig az Ahja- 
völgy Természeti Rezervátumon. Itt a folyó egyik oldalán kemény homok
kő képez közel 20 méteres magaspartot, melyben forrásbarlangjából patak 
lép ki a folyó irányába. A körülölelő erdőség az elegyes lucos kategóriába 
sorolható, ahol a fenyőállomány mellett a nyír jellemző még, de a vízpar
ton égerfák szegélyezték a folyót. A háromnyelvű tájékoztatás szerint ezen 
a területen a 39 méter magasságú, 140 éves famatuzsálemek is megtalálha
tók, ennyi ideje nem művelt a terület.
Magunk mögött hagyva az Ahja folyót, Európa ötödik legnagyobb tava 
felé folytattuk utunkat. A Peipsi-tó Heves megyényi területe csak 44%- 
ban észt fennhatóságú. A sors fintora, hogy ma az egykori Szovjetunió 
területén húzódik a határ az Európai Unió és Oroszország között.
Észtország kevésbé fejlett, rurális területe ez, ahol a kis településeket már 
nem aszfalt, hanem a széles kavicsutak kötik össze. Gyakran találkozni 
még az egykori kolhozok elhagyott gigantikus épületeivel és falusi panel
házakkal, melyek részben üresen állnak, miután lakóik kihaltak, vagy egy 
jobb sors reményében máshol próbálnak szerencsét. A tó partján akadnak 
még egyutcás orosz falvak. A házaktól pallókon jutnak ki a halászok a dús 
nád között a csónakokhoz. Közben az útkereszteződéseknél érdekes szer-
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kezeire hívta fel figyelmemet vendég
látóm. Az általam először mini ma
gaslesnek nevezett faállványokról ön
tötték a falusiak a tejet a tejeskocsik 
tartályába még úgy húsz évvel ezelőtt 
is. Mivel az észt aprófalvak gyakran 
jelentenek nagy területen kevés házat, 
ezért ezek a tejleadási pontok az idők 
során a közösségi élet és a kapcsolat
tartás igen fontos részévé váltak.

A tejesállványokon kívül gyakran lát
ni erre még elhagyott szélmalmokat. 
Ezeket több esetben gólyák használják 
fészkük megépítéséhez. A nyári nap
forduló idején ugyancsak a tájképhez 
tartozik a Szent Iván éji máglyák gon
dosan előkészített sokasága. Egészen 
pontosan mindenhol, mindenki tü
zet gyújt ezen a délutánon. A legtöbb 
helyen én kora este már csak a füstö
lő hamvakat láttam, az viszont kétség
telen, hogy mindez hangulatos közös
ségi esemény, amelyen a család, ba
rátok, rokonok vagy egy kistelepülés 
apraja-nagyja összejön. így történt ez 
Alatskiviben is, ahol elidőztünk egy 
máglyagyújtási ünnepségen, az egy
kori uradalmi birtok kastélyépületénél.

L
1

Szélmalom

Tartu

Finnugor szak es magyar nyelv
Meglepő módon az észt felsőoktatás
nak nem a főváros, hanem a százezer 
lakosú kelet-észt Tartu a fellegvára. 
Egyetemét még a „svéd aranyidők
ben" II. Gusztáv Adolf alapította, és 
1632-ben ez volt a második ilyen in
tézmény a Svéd Királyság területén.
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A fiatalság és annak dinamizmusa, fogékonysága igen fontos jellemző
je és értéke a városnak. A XIX. század nemzeti ébredésének korszaká
ban sorra alakultak Tartuban a különböző egyesületek, szervezetek, és 
az Észt Hallgatók Egyesületének kék-fekete-fehér zászlója vált később a 
nemzeti lobogóvá. Itt került aláírásra 1920. február 2-án Észtország és a 
Szovjetunió közötti békeszerződés, mellyel az akkori szovjet hatalom el
sőként ismerte el a független észt államot.
A balti államok egyetlen Nobel-díjjal kitüntetett tudósának, Wilhelm 
Ostwaldnak is volt kötődése a tartui egyetemhez, amely annak ellenére 
megőrizte nemzetközi hírét és ismertségét, hogy a szovjet éra 50 évében a 
várost külföldiek nem kereshették fel. 1994 szeptemberétől az Uráli Nyel
vek Tanszékén belül választható szakok között megtalálható a magyar is. 
A korábbi elzártság oka gyaníthatóan az egykori szovjet katonai légitá
maszpont volt, amely ma ugyanolyan elhagyatott, mint magyarországi 
társai. Sokáig arról is csak pusmogtak, vagy talán még azt sem, amikor 
lezuhant a város határában egy katonai gép. Mindenesetre erről tanús
kodnak a temető egyik részében gondosan elkerített 1959-es egyensí- 

rok. Az észt sírkertek jellemzően erdős, 
ligetes területek, ahol a sírok közt sétálva 
észt, orosz és a régebbi vaskereszteken, 
köveken gót feliratok mesélnek az ország 
népességének összetételéről.
Ma a kávézók és éttermek sokasága jelzi 
a szemeszterek pezsgő életét. Ezt szim
bolizálja a városháza előtti szobor is: Csó- 
kolódzó diákok névvel. Meglepő volt, de 
találkoztam itt magyarokkal. Mások is 
tudják; érdemes felfedezni Észtországot. 
Az pedig, hogy a várost átszelő Emajögi 
folyón vízisízőket is láttam, nagyon is illik 
mai bohém arculatához.

Közép-Észtország

Kultúra és természet

Útban nyugatra a tengerpart irányába vendéglátómmal betértünk Vil- 
jandiba. A kedves hangulatú település várhegyén található romok az 
országszerte híres nyári fesztivál kulisszái. Mellesleg a háttérben pazar a 
kilátás a meredek domboldal előtt hosszan elterülő, erdőkkel szegélyzett 
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Viljandi-tóra. Itt található a várárok felett az ország leghosszabb, vagy 25 
méteres függőhídja is.
A nap második felében aztán kétségtelenül a Sooma (mocsár) Nemzeti 
Park számított a fő attrakciónak. Észtországi tartózkodásom egyik nagy
szerű élményét a hatalmas kiterjedésű dagadólápokon való túrázás és a 
láptavakban való - egyébként engedélyezett - fürdés jelentette.

A 37 ezer hektáros nemzeti parkot folyók mentén ártéri erdők, nedves 
rétek határolják és darabolják részekre. Gyakran terül szét a területen 
nagyobb mennyiségű víz, ezt az időszakot a helyiek az ötödik évszaknak 
nevezik, amikor is kénytelenek egy ősi járművel, a rezgő nyár törzséből 
vájt, égetett csónakkal közlekedni. Ottjártamkor is épp ilyent készítettek 
hagyományos technikával.
A nemzeti park összesen négy nagyobb mocsarat foglal magában. Mi két 
tanösvényen jártuk be a területet. A szegélyező mocsárerdőnél léptünk 
be a parkolóból, ahol égerrengetegen és dús sáson keresztül értünk a 
dagadóláp oldalához. Miután felkapaszkodtunk a kis dombra szemünk 
elé tárult ez az apró, ámde idős fenyőkkel ritkásan benőtt terület, ahol 
a palló út mentén meg-megcsillantak a kisebb-nagyobb barnás színű, 
mégis rendkívül tiszta vízfelületek a tőzegmohában. Az itt élő növé
nyeknek nincs szerves kapcsolata az alapkőzettel, gyakorlatilag úgy él 
minden a tőzegen, mintha vízzel telt szivacson lenne.
Az érzékeny talajban komoly kártételre képes nagyvadállományt (vad
disznó és jávorszarvas) megfelelően tartja kordában a területen élő 12-15 
hiúz és a télen idehúzódó 5-8 farkas. Róluk megtudtam, hogy egy hím 
hiúznak kb. 200 km2 a revírje (ez nagyobb, mint Pécs teljes közigazgatási 
területe), ami a Sooma Nemzeti Parkban értelemszerűen jelentősen kisebb, 
de a populáció mesterséges gyérítését nem tervezi a park, sőt az állatok 
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itt fokozott védelem alatt állnak. Amúgy a hiúz az Európai Unión belül 
egyedülálló módon Észtországban vadászható. Ez a hihetetlenül félénk, 
rejtőzködő életmódjának köszönhetően csak vadászkutyával lehetséges.
És ha vadászatról van szó, akkor el kell mondani, hogy Észtországban ez 
a fajta hobbi inkább a fair play szabályai szerint működik, sem mint itt
hon. Nincs vadkerítés, vadetetés, és a vadászok nem szóróhoz ülnek ki, 
hogy leterítsék a gyanútlan áldozatot, hanem türelmesen várják a lesnél 
az arra mozgó vadat. Aminek pedig van helye bőven, hogy kis szeren
csével megérje a másnapot. Viszont a táplálékláncbeli hierarchia követ
keztében a vadászok mellett csak a csúcson lévő hiúzpopuláció erősödik. 
Hiúzonként évente körülbelül összesen 40 gím- vagy épp jávorszarvas 
látja ennek kárát, ami igen nagy szám. Utam során azt olvastam, hogy 
900-1000 példányra becsült állományuk. így inkább érthető, hogy nem 
minden vadászt nyűgöz le ez a szerintem csodálatosan kecses és szépsé
ges európai nagymacska.

A NYUGATI PARTVIDÉK

Saaremaa a legnagyobb sziget

A nemzeti park felejthetetlen látnivalói után nyugatra indultunk, ahol a 
Párnu folyó torkolatánál fekvő hasonló nevű városnál volt a szállásunk. 
Parnu Észtország nyári fővárosa a Rigai-öböl partján. Széles, homokos 
tengerpartja este már nem csábított fürdésre, a víz hőmérséklete pedig 
még az elfogadhatótól is messze volt. A településen járva szembetűnő, 
hogy a XIX. században élte reneszánszát, amikor megindult gyógyüdü
lővé fejlődése. Később kimutatták a helyi iszap jótékony hatását is. A 
fürdők mellett szanatórium létesült, és fokozatosan épültek a szebbnél 
szebb nyaralóvillák. Széles sétányaival, parkjaival a XX. század elejére az 
ország reprezentatív gyógyüdülőjévé vált. Az maradt a szovjet időkben 
is, de mivel az ide szóló szakszervezeti beutalókat az egész Unió terü
letén osztották, ezért az észt vendégek teljesen kiszorultak a városból. 
Ma talán Siófokhoz hasonlítanám nyári lüktetését, rengeteg a fiatal, és 
persze a finnek is előszeretettel töltik itt szabadságukat.
Másnap reggel korán indultunk a komphoz, hogy átjussunk a legna
gyobb szigetre, Saaremaa-ra.
Út közben érdekes élmény volt, amikor a néptelen észt vidéken autózva 
az 1+1 sávos út mindkét oldalán további 1-1 széles betoncsík jelent meg 
kb. 5 kilométer hosszan a nyílegyenes szakaszon. Az egykori Szovje
tunió északnyugati peremén járunk... Észtország Szovjetunión belüli 
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stratégiai fontosságáról árulkodik, hogy a fővároson kívül még összesen 
nyolc repteret tartanak számon, melyek mindegyike minimum 2,4 kilo
méter burkolt kifutópályával bír.
A komp gyorsan átért Muhu szigetére, amelyet töltés köt össze Saaremaa- 
val. Az 1500 észt szigetnek csak a tizede lakott. Saaremaa népessége 
azonban közel 40 ezer 2700 km2-en. Könnyen, magától érthetődően 
kötöttünk ki. Közel 20 éve a szigetek zárt területek voltak, melyeket csak 
alapos okkal, vagy rokoni meghívóval lehetett meglátogatni. Némely 
sziget kifejezetten katonai támaszpontként szolgált.

Ez azonban elmúlt, és most az 
észtek első számú nyaralóhelyén 
járunk. Ezt magunk is keserve
sen megtapasztaltuk, mivel ott
létünkkor négynapos ünnep so
rán visszafelé 5 órát várakoztunk, 
mire felértünk a hajóra. Persze a 
hely kárpótolt. Évszázadok kul
turális emlékeit rejti a kis terület. 
Kuressaare a sziget legidősebb 
és legnagyobb települése. Kelle- 
az ország egyetlen épen megma

radt középkori várkomplexuma. A nyári melegben mindamellett kevés
sé vonzó városi látnivalókat elhagyva inkább elautóztunk a sziget másik 
nevezetességéhez, Kaalihoz. Itt fedez
ték fel az egy négyzetkilométerre eső 
legtöbb meteoritkrátert a világon, ösz- 
szesen 9 darabot. A pollenanalízis sze
rint ezek keletkezése 4000 évvel ko
rábbra tehető, és a becsapódó meteori
tok tömegét 20-80 tonna közé teszik. 
Nem messze innen tekinthető meg a

sziget másik történeti érdekessége, az 
Angla határában kiállított 5 faszerke
zetes szélmalom, melyeket egy hosszú 
rúd segítségével lehetett szélirányba 
fordítani. A borókából készült eszkö
zök és a saját főzésű sör mellett ezek 
jelentik a sziget jelképét.
A nap végeztével újra szétnéztünk 
kicsit Kuressaare környékén. Kiderült, 

mes hangulatú, legfőbb nevezetessége
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hogy a sziget súlyos harcok színhelye volt a II. világháborúban. Erről 
árulkodott a központi település német katonai temetője és elmentünk 
a 8-10 kilométerre fekvő Tehumardiba is, ahol egy több száz fős szov
jet-észt alakulat csapott össze véres ütközetben a német csapatokkal. A 
helyszínen azóta egy monumentális oszlop állít emléket az elesetteknek 
a tengerpart borókabokrai fölé magasodva.

Az ÉSZAKNYUGATI PARTVIDÉK

Tengeralattjáró-támaszpont, körkeresztek és éneklő homok

Az északnyugati partvidéken, a városról elnevezett öbölben található 
Haapsalu, Láánemaa megye székhelye. A kistelepülésen még szebben 
megmaradtak az egykor igen elterjedt faházak, mint bárhol máshol. A szí
nes épületek egész negyedeket alkotnak, itt fotóztam a legnagyobb fatemp
lomot utam során, és látványos a viszonylag jó állapotban megmaradt vár. 
Az 1900-as évek elején észtek, oroszok, svédek kedvelt nyaralóhelye volt, 
sokat tartózkodott itt az ismert orosz zeneszerző, Csajkovszkij is.
Amikor innen elindultunk északra, mellékutunk mentén Madise határá
ban, elhagyott temetőt találtunk. A svédek által használt kör- vagy más 
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néven napkeresztek és a német családok kovácsoltvas keresztjei borzon
gatóan hatnak a gondozatlan területen.
Nem messze innen, Nova településnél, ismerősöm kivezetett a tenger
partra. A kellemes napos időben a homokdűnék tövében egyszer csak 
levette cipőit, és elkezdett csoszogni a langyos homokban. A homoksze
mek egyszeriben furcsa, szélzúgásra emlékeztető hangot adtak. Ezt a 
jelenséget az észtek éneklő homoknak hívják.
A következő nagyobb városban az ember nem csak a természetet, de az 
észt nyelvet is maga mögött hagyja kicsit. A kontinentális Észtország 
északnyugati „csücskében", Oroszországtól viszonylag távol található 
a ma is kb. 95%-ban oroszok lakta Paldiski. A város határában az olajki
kötő és a fémhulladéktelep látványa fogad. A belső részek sem szebbek. 
Hanyatlás, munkanélküliség jelei mindenhol. Elhagyott házak, soha be 
nem fejezett új épületek, hatalmas kátyúk az utakon.
A várost eredetileg is tengeri haditámaszpontként Nagy Péter alapította 
még 1718-ban. Később a Szovjetunió 1968-ban itt létesítette az atom-ten
geralattjárók legénységének kiképzőközpontját. A területet ekkor herme
tikusan lezárták, szögesdróttal vonták körül, és a szovjet katonai vezetésen 
kívül évtizedeken keresztül senki nem tudott semmit a városban történ
tekről. Végül 1994-ben az utolsó orosz katona is elhagyta Paldiskit. Ezzel 
a város elvesztette addigi szerepét, és fő megélhetési forrását is.

Az ÉSZAKI TENGERPART

A Lahemaa Nemzeti Park

Egy Tallinnban töltött éjszaka után elindultunk az 1-es főúton, amely stí
lusosan Szentpétervár irányába vezet. Az országnak rendkívül csekély a 
gyorsforgalmi úthálózata, ezek közé csak két szakasz tartozik igazából, 
melyek a fővárosból vezetnek kifelé. A közutak maradéka széles, alap
vetően szélesebbek az utak, mint Magyarországon, de a burkolat minő
sége nem jobb. Már ahol van. Ugyanis közel 1500 kilométert autózva 
keresztül-kasul az országban azt tapasztaltam, hogy az úthálózat 1/3-a 
nem burkolt. Döngölt, murvás utakról van szó, amelyeken természete
sen közlekedik helyközi buszjárat is. Az út récéiből ítélve lánctalpassal 
egyengethetik többségüket, így vesekőre napi használatuk jótékony is 
lehet, a lengéscsillapító-forgalmazás meg tuti üzletnek tűnik.
De vissza az egyes úthoz, melyről egyszer csak letérünk balra, és szinte 
egy csapásra erdő ölel körül. A Lahemaa Nemzeti Park területén járunk. 
Lahemaa-t 1971-ben hozták létre, a Szovjetunió első nemzeti parkjaként.
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Területe összesen 112 000 ha, ebből elég nagy a tenger részaránya, de még 
így is marad 65 000 hektár a szárazföldnek. További jellemzője, hogy a 
terület 70%-a beerdősült. Ez többnyire áfonyás erdei fenyveseket vagy 
degradált erdei fenyveseket jelent. Bár az olvasottak és látottak alapján 
ennél azért változatosabbak Lahemmaa erdei.
Elsőként Palmseba az egykori uradalmi birtokközponthoz megyünk. 
Ma itt található a park központja és egy látogatóközpont. Beszerezzük a 
szükséges térképeket, képeslapokat, és persze az információt, hogy hova 
is érdemes mennünk, ha minél többet szeretnénk látni a területből.
A szép idő vonzz a tengerpartra. Az apró Kásmu a XIX. századi Észtor
szág egyik legnagyobb kikötője volt - még ha ez ma elég hihetetlennek 
tűnik is nekem. Mindenesetre 1884-ben egyfajta tengerészeti akadémiát is 
létesítettek itt. így vált a szép természeti környezetben található falucska 
az észt kapitányok otthonává. Szinte minden családban volt legalább egy 
hajóskapitány, akik tetszetős, modern házakat építettek itt maguknak. 
Aztán 1944-ben az oroszok felgyújtották a hajókat, a tengerparton pedig 
szögesdrótot feszítettek ki. Ma ennek szerencsére nincs már nyoma, 
viszont ottmaradtak az emlékei a jó 10 000 évvel ezelőtt elolvadt belföldi 
jégnek, amely hatalmas méretű vándorköveket hozott magával.
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Végül a parttól kicsit távolabb nekiindultunk az Oandu tanösvénynek. A 
közel 150 éve nem művelt erdőrészen 19 színes tájékoztató tábla mutatta 
be a legjellemzőbb fajokat, természeti jelenségeket, a talajzónáktól az 
összes jelentősebb állatfajig, melyek közül mutatóban sem láttunk, de 
képen többször megerősítették bennünk a tudatot, hogy márpedig itt 
vannak. A nemzeti parki ismertető a legjelentősebb fajok között említi a 
vízirigót, feketeharkályt, siketfajdot, a jávorszarvast és a hiúzt (10-15 pél
dány a nemzeti park területén). De azért így is lenyűgöző volt a kidőlt, 
korhadó fák közötti pallóösvényen járni.
Az Oandu tanösvénytől csak kilométernyire található a Hód tanösvény. 
A nemzeti park területén mintegy negyven példányra teszik a hódál- 
lomány nagyságát. Az állatok itt folyó menti magaspartok hiányában 
lakóhelyként torlaszokat emelnek a leghitványabbnak tűnő kis vízfo
lyáson is, a bemutatott területen pedig még koncentrálták is tevékeny
ségüket. Zavarásukról nincs szó. A fák közül rálátni a kanyargó patakra, 
partját és a hódvárakat nyakig érő növényzet és szúnyogok védik a túl
zottan kíváncsi látogatóktól.
Sajnos idő hiányában látogatásunk tényleg csak bepillantás volt ebbe 
a lenyűgöző világba, ahol az ember visszaszorul a neki fenntartott 
helyekre, egyébként pedig a természet a folyamatok meghatározója.
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Észtország visszavár

Ahogy ennek a kiadványnak a terjedelme nem teszi lehetővé minden élmény, 
minden érzés megfogalmazását, úgy szabott kemény korlátot Észtország 
felfedezésére a rendelkezésemre álló szabadság. Összességében nagyon 
kedves emberekkel találkoztam, akik magyarságomat rokonságként fogad
ták. Ők tudják, megtanulták, hogy mennyire fontos az összetartozás.
Párját ritkító az érintetlennek ható természet és a szabadság érzése a 
gyéren lakott, gazdag kultúrtörténeti emlékekkel rendelkező országban. 
A szovjet múlt már csak néhány területen jelent tartós, rossz emléket. 
Kibontakozóban van egy skandináv típusú állam, amely a jóléti irányba 
halad. Legjobban talán úgy fogalmazható meg, hogy Észtország a min
denki számára követhető és követendő egyszerűségen alapul.
Európa több küldő országa felfedezte, milyen nagyszerű turisztikai cél
területet jelentenek a balti országok. Még néhány év, és az euró beveze
tése után már pénzváltással sem kell foglalkozni, és vásárolhatók lesznek 
a vidéki hagyományok egyes elemei csakúgy, mint a magányosan álló 
tanyák is. Óhatatlanul eltűnik majd valami. De addig is Észtország visz- 
szavár, és még az igazi arcát mutatja minden látogatónak.

Felhasznált irodalom:
Lengyel Tóth Krisztina:

Magyarországi Észt Intézet
Port of Tallinn
Lahemaa Nemzeti Park
Sooma Nemzeti Park
Saaremaa
CIA Tények Könyve
Estland. Land, Leute, Kultur, 
Top of Estonia Tallinn,

A magyar nyelv oktatása a Tartui Egyetemen - Balassi Bálint 
Intézet évkönyve, 2003.
http://www.esztorszag.hu/
http://www.ts.ee
http://www.lahemaa.ee/
http://www.soomaa.ee/
www.saaremaa.ee
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
Grenader Grupp 2004.
Oomen OÜ. 2004.
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HEGYEN-VÖLGYÖN KENYÁBAN

Képriport

Fodor Péter

1997 óta járjuk a magasabb hegyeket. A 2885 m magas szlovéniai Triglav 
csúccsal kezdtük, s ezután minden évben magasabbra merészkedtünk.
1999- ben Ausztria legmagasabb csúcsát, a 3797 m magas Grofiglocknert,
2000- ben pedig Európa tetejét, a 4807 méteres Mont Blanc-t hódítottuk 
meg. Ezzel Európa hegyei „elfogytak", s így újabb kihívás után kellett 
néznünk. 2003-ban Nepálban már 5416 m magasra jutottunk fel, majd 
Peruban egy 6075 m-es csúccsal küzdöttünk meg, idén pedig Afrikába 
indultunk felfedezőútra.
Az expedíció tagjai voltak:
— Koch Eszter okleveles környezetmérnök és
— Fodor Péter matematika-fizika szakos tanár.

2005-ös expedíciónk során az alábbi útvonalat jártuk be: 
Budapest-Kairó-Nairobi-Nanyuki (2000 m)-Naro Moru-Met Station 
(3048 m)-Teleki Lodge (4300 m)-Point Lenana (4985 m)-Chogoria (3000 
m)-Nairobi-Narok-Masai Mara Nemzeti Park-Laké Nakuru Nemzeti 
Park-Samburu Nemzeti Park-Nairobi-Kairó-Budapest.
Útunkról, élményeinkről képriport formában számolunk be.
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Fodor Péter: Hegyen völgyön Kenyában
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BÜKKÖSÖK, FORRÁSOK, 
FÁS LEGELŐK

A Dél-Zselic természeti értékei

Völgyi Sándor

Bevezetés

A
 Dél-Zselic Baranya megye ÉNy-i csücskében elhelyezkedő kis

táj. Keletről a Mecsek, nyugatról a Somogyi-dombság, észak
ról a Zselic, délről az Ormánság határolja. Elhelyezkedéséből 

adódóan rendkívül változatos, többféle élőhellyel tarkított. Szépsége 
miatt a kirándulók kedvelt célpontja lehet, ahol jelzett országos túraút

vonalakon kisebb-nagyobb sétákat tehetnek, és gyönyörködhetnek a táj 
arculatában. A környék megközelíthető vonattal a Pécs-Barcs vonalon 
Szigetváron keresztül, vagy autóval Pécs felől a 6-os főúton, Kaposvár 
felől pedig a 67-es főúton.

Domborzati viszonyok

A dombvidék fő tömegét pannonkori 
üledék építi fel, amelyre lösz rakódott. A 
lösz a belső területeken több helyen ero
dálódott, de a Dél-Zselic perifériás lan
káin megmaradt. A lösz alól a Mecsek 
szomszédságában néhol gránit bukkan a 
felszínre, míg nyugaton belesimul a So- 
mogyi-homokvidékbe. A dombhátak át
lagos magassága 200-250 m között van, 
melyek közé a területen lehulló csapadék 
mély völgyhálózatot vágott.

Talajviszonyok

A területen legelterjedtebb talajtípus a 
lösz alapkőzeten kialakult agyagbemosó- 
dásos barna erdőtalaj, és ennek podzolos 
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változata is. Az eróziós, meredekfalú, mély vízmosásokban rendszere
sek a csonka talajszelvények. A patakvölgyekben lévő erdők alatt kiala
kultak fekete színű réti talajok is.

VÍZRAJZI VISZONYOK

A Dél-Zselic a Dráva vízgyűjtőjébe tartozik. A területen lehullott csapa
dékot három patak szállítja el. A Kadarkút alatt eredő Határpatak, a Kar
dosfa határában eredő Márcadói-árok és a több kisebb patakot egyesítő 
Almás-patak, amely a térség legbővízűbb vízfolyása, és ami Szigetvár
nál lép ki a Dráva-síkra. A dombvidéken számos forrás is fakad. Akad 
közöttük állandó és időszakos, nagyobb és kisebb vízhozamú is. A legje
lentősebb az Ibafa határában lévő Istenkúti-forrás.

Éghajlati viszonyok

A Dél-Zselic éghajlatára jellemző a Földközi-tenger erős hatása, misze
rint a tél enyhe, a nyár meleg, de nem túl forró, bőséges, de nem túl sok 
csapadék. A területen a szubmediterrán klímahatások érvényesülnek. 
Az évi átlagos csapadékmennyiség 600-700 mm közé esik. A szélirányok 
gyenge ÉNY-DK-i eredőt adnak. A napsütés évi összege 2000-2050 óra 
közé esik. A tenyészidőszak hőösszege 3100 °C felett van. Az évi átlag
hőmérséklet 9,9 °C körül ingadozik. A fagyos napok száma 80-90 között 
változik, és a hótakaró átlagos vastagsága 9-10 cm.

Történelmi áttekintés

A történelmi idők kezdetén a Zselic még áthatolhatatlan, ősi erdővadon 
volt. Ennek ellenére az ősember a patakok mentén már tanyát vert az 
erdők között. Erről tanúskodnak a kőkori és bronzkori leletek. Ezzel 
szemben a népvándorlás elkerülte a területet, és a római korból sincse
nek emlékek, így a Honfoglalás magyarsága sem telepedett le itt. Elő
ször a Zselic névvel I. László király adománylevelében találkozhatunk, 
melyben az áll, hogy a bencés rendi Szent Jakab apátságnak „30 kanász- 
háza van az erdőségben". Egy XIII. századbeli birtokjegyzékben pedig 
az olvasható, hogy az „apátságnak 10 kanászfaluja van az erdőségben", 
amelyek közül Szentlászló a Dél-Zselic területére esik. Az itt élő kaná
szok különböző adókat tartoztak fizetni, amelyek között ott szerepelt a 
méhtized is, ami abból a szempontból is érdekes, hogy félreismerhetet
len jele a jól mézelő ezüsthárs jelenlétének az ősi állapotú erdőben, mint 
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természetes elegy fafaj. A terület védelmét a későbbi időkben több vár is 
biztosította. A legnagyobb erősség a dombvidék déli peremén megépült 
és az Almás-patak mocsaraival körülvett szigetvári vár volt. Az 1566-os 
szigetvári nagy csatának több emléke is maradt. Ilyen például Szulimán 
és Turbék községek neve, a Mozsgó és Csertő közötti török temető, ahol 
a csatában elesett 20 000 török katonát temették el. A nagy ütközetnek 
ma a Szigetvár és Csertő község között emelt Zrínyi- és Szulejmán-szob- 
rok állítanak emléket.

Almamelléki kisvasút

Almamellék-Sasrét útvonalon közlekedik a környék egyetlen kisvas
úba. Az egykoron a kitermelt fa kiszállítására épült vasúti pálya ma már 
csak személyszállítással foglalkozik. Fenntartója a MEFA Rt. Szigetvári 
erdészete. A szép környezetben csattogó kis vonat felejthetetlen élményt 
nyújt a rajta utazóknak, akik az almamelléki állomáson levő múzeum
ban ismerkedhetnek meg a kisvasút történetével.

Ibafai pipamúzeum

Mindenkinek ismerős a mondóka: „Az ibafai papnak fapipája van, ezért 
az ibafai fapipa, papi fapipa." Az országos hírű múzeumban megismer
heti a látogató a füstölés eme hagyományos formáját, a pipák számtalan 
alakját, méretét, és a pipázás tradícióját.

Almamelléki ősbükkös

Almamellék községhatárban, Sasréten ta
lálható ez a helyi védett természetvédel
mi terület. A mintegy 3 hektáros erdő
foltnak az érdekessége, hogy évszázadok 
óta nem folyt benne erdészeti munka. így 
megfigyelhetők azok a természetes folya
matok, amelyekre az erdő, mint ökoszisz
téma épül. Ilyenek például a holt faanyag 
jelenlétének szerepe, a kidőlt fák helyén 
előretörő újulat versengése, az eltérő ko
rú és méretű fák megléte, az erdőszegély 
fontossága stb. így végigkövethető, hogy 
mi történik az erdővel az ember beavat

242



Völgyi Sándor: Bükkösök, források, fás legelők

kozása nélkül. Az ősbükkös szomszédságában erdei iskola működik a 
Szigetvári erdészet kezelésében, ahol az oda látogató diákok megismer
hetik ezt a nem mindennapi csodát.

Gyűrűfű

1996-ban jött létre a helyi védettséget élvező Gyűrűfű Természetvédelmi 
Terület. Az 1991-ben alapított Gyűrűfű Alapítvány azt tűzte ki célul, 
hogy az Ibafa, Almáskeresztúr és Dinnyeberki községek között elhelyez
kedő, immár közel 30 éve kihalt kis falut újra benépesítsék, és a majdan 
itt lakó családok természetközeli életmódot folytathassanak a festői kör
nyezetben. Ma már jó néhány család él itt. Házaikat természetes anya
gokból, hagyományos építészeti módszerekkel építik. Ételüket maguk 
állítják elő, melyek az előállítási módjuk miatt egészségesek, mentesek 
a civilizáció „ártalmaitól" (vegyszerek, szmog...). Az ökológiai szemlé
letű közösség célja megőrizni, és ápolni a társadalmi és emberi értékeket, 
megóvni a környék sajátos természeti környezetét. A faluban vendégház 
áll az érdeklődők fogadására, akik megismerkedhetnek ezzel az életfor
mával és a természeti környezettel.

Botanika

Erdők

A Zselic neve szinte egybefonódott az erdővel. Az itt élő emberek az 
erdőben és az erdőből éltek. Ma is a Dél-Zselic jelentős hányadát borítja 
ez a növénytársulás. A terület északi részén, a Zselic belső területeivel 
határosan jellemző állományok az ezüsthársas bükkösök. Bennük járva 
az emberben tisztelet ébred az erdő iránt. Az állományokban hatalmas 
méreteket öltenek a fák. Jellemző ezekre az erdőkre, hogy természetes 
úton felújíthatok, amit az erdőgazdálkodó nagyon helyesen ki is hasz
nál. Az ezüsthárs (Tilia tometosa) mellett jellemző elegyfafaj a kocsány- 
talan tölgy (Quercus petraea), hegyi juhar (Acer pseudoplatanus), korai 
juhar (Acer platanoides), hegyi szil (Ul,mus glabra). Délebbre barangolva 
járhatunk kocsánytálán tölgyesekben, ahol elegyként jelenik meg a bükk 
(Fagus silvatica), gyertyán (Carpinus betulus), virágos kőris (Fraxinus 
ornus), madárcseresznye (Prunus avium). A szárazabb dombhátakon cse
res tölgyesek tűnnek fel gyertyánnal (Carpinus betulus), mezei juharral 
(Acer campestre). A völgyaljakban megtalálhatók az égerligetek (Alnus glu- 
tinosa), az erdőszéleken szürke nyárral (Populus canescens). Megtalálható
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védett növények a májvirág (Hepatica nobilis), duna-völgyi csillagvirág 
(Scilla vindobonensis), szártalan kankalin (Primula vulgáris), farkasborosz- 
lán (Daphne mezerum), kakasmandikó (Erythronium dens-canis), néhány 
helyen virít a fehér madársisak (Cephalanthera damasonium) és a bíboros 
kosbor (Orchis purpurén). Az erdők képéhez hozzátartozik az örökzöld 
szúrós és lónyelvű csodabogyó (Ruscus aculeatus, Ruscus hypoglos- 
sum). Megtalálható egy helyütt a téltemető (Eranthis hyemalis) is. Ha az 
erdőkről beszélünk, akkor szót kell ejtenünk a gombákról is. Az erdőhöz 
kötődő ember étlapján mindig helyet kapott a gomba. így van ez ma is. 
A Dél-Zselic erdeiben járva számtalan ehető, jó ízű gombát szedhetünk. 
Ilyenek a következők. A bükkel és a tölggyel létesít gyökérkapcsolatot a 
jellegzetes ízű, kiváló ízletes vargánya (Boletus edulis), amit szeptember
ben és októberben szedhetünk. Kicsit korábban, kora ősszel kerülhet a 
kosárba a nagy őzlábgomba (Macrolepiota procera). Az év nagy részében 
találhatunk különféle galambgombát (Russula sp.), melyek közül a piros 
kalapú hánytató galambgombára (Russula emetica) kell vigyáznunk, 
mert gyomorbántalmakat okozhat. Októbertől decemberig fákon terem 
a késői laskagomba (Pleurotus ostreatus). Ugyancsak fákon, de májustól 
őszig nő a sárga gévagomba (Laetiporus sulphureus). Vigyázni kell a gom
baszedésnél, mert van a területen gyilkos galóca (Amantia phalloides) is. 
Fontos szabály, hogy a leszedett gombát minden alkalommal meg kell 
vizsgáltatni gombaszakértővel.
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Források, patakvölgyek

A területen számtalan forrás ered. Ezek nagy része kis vízhozamú, idő
szakos forrás. Akad azonban egy-kettő, mely nagyobb vízhozammal 
bír. Ilyen például a Gyűrűfű Természetvédelmi Területen belül található 
Istenkúti-forrás. A források külön értéket képviselnek. A természetvé
delmi törvény értelmében ex lege védettek. Tehát a gazdálkodás folya
mán kiemelt figyelmet érdemelnek. Jellemző növény ezen a területen az 
erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas) és a védett farkasölő sisakvirág (Aco
nitum vulparia). Néhol előbukkan az ugyancsak védett szálkás pajzsika 
(Dryopteris carthusiana).

Fás legelők

A táj arculatához hozzátartozik a fás legelő képe is. A legeltetéses állat
tartás következtében kialakult tájelem jellemzői a hatalmas méreteket 
öltött, matuzsálemi korú fák. Találunk közöttük kocsányos tölgyet (Quer- 
cus robur), gyertyánt (Carpinus betulus), hársat (Tilia sp.), vadkörtét (Pyrus 
pyraster). Sajnos a legeltetés megszűntével ezek a gyepek leromlanak, és 
jó néhány ezekből a fás legelőkből már beerdősült. Mivel a maradék nagy 
természeti és tájképi értéket képvisel, ezért fontos feladat ezek megőr
zése, fenntartása. Jellemző növény az őszi kikerics (Colchicum autumnale) 
és a gémeskutakban élő védett gímpáfrány (Phyllitis scolopendrium).
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Nedves rétek

A területen található halastavak és az erdőből kilépő patakok mentén 
találjuk ezeket az élőhelyeket. Jellemző növények itt a nád (Phragmites 
australis), gyékény (Typha sp.) és a magassásos növénytársulás. Feltűnik 
ezeken a helyeken a mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), a réti füzény 
(Lythrum salicaria), és a rétek szélein a védett örménygyökér (Inula hele- 
nium).

Zoológia

A változatos élőhelyek változatos állatvilágnak adnak otthont. Az északi 
részek bükköseiben él a havasi cincér (Rosalia alpina), gyászcincér (Mori- 

mus funereus) és a nagyhangú mannakabóca 
(Cicada orni). Más erdőkben is megtalálható a 
szarvasbogár (Lucanus cervus) és a korhadó cse
resznyefákban megbúvó négyfoltos pattanóbogár 
(Ampedus quadrisignatus). Lepkék közül bárhol 
találkozhatunk a napfényben cikázó nappali 
pávaszemmel (Inachis io) és a fecskefarkú lepké
vel (Papilio machaon). A területen jellegzetes han
gúkról ismerhetjük fel a sárgahasú és vöröshasú 
unkát (Bombina variegata, Bombina bombina). Él itt 
az erdei és a vízisikló (Elaphe longissima, Natrix 
natrix) is. Madarak közül költ az erdőben a foko
zottan védett rétisas (Haliaeetus albicilla) és a fekete

gólya (Ciconia nigra). A bükkösök madara a kék galamb (Columba oenas). 
Számára váj odút a fekete harkály (Dryocopus martius) és a zöld küllő 
(Picus viridis), néhol találkozhatunk szürke 
küllővel (Picus canus) is. Gyakori a széncinege 
(Parus maior), és a fák törzsén táplálékot kereső 
csuszka (Sitta europaea). Patakvölgyekben 
fészkel a finom énekü vörösbegy (Erithacus 
rubecula), az ökörszem (Troglodytes troglodites) 
és a repülő rovarokra vadászó örvös légykapó 
(Ficedula albicollis). A fás legelőkön feltűnhet a 
fokozottan védett szalakóta (Coracias garrulus), 
amit egy 2002-es megfigyelés bizonyít. Megte
lepedését mesterséges fészekodúk kihelyezé
sével próbálja elősegíteni a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület. A települé
sek templom tornyaiban gyöngybagoly (Tyto
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alba) él, néhol a macskabagollyal (Strix aluco) felváltva. Vízimadarakat 
is megfigyelhetünk a területen található halastavakon, mint például a 
szürke gémet (Ardea cinerea), nagy kócsagot (Egretta alba), búbos vöcsköt 
(Podiceps cristatus), tőkés récét (Anas platyrinchos), és néha a cigányréce 
(Aythya nyroca) is szem elé kerül. Ősszel a madárvonulás időszakában 
halászsast (Pandion haliaetus) is láthatunk a vizek fölött. Téli vendég itt a 
kiálló ágakon, villany vezetékeken leselkedő nagy őrgébics (Lanius excu- 
bitor) és a bükkmakkot fogyasztó fenyőpinty (Fringilla montifringilla). 
Emlősökkel is találkozhat a kiránduló a Dél-Zselic turistaútjain. Minden 
erdőben megtalálható a mókus (Scitirus vulgáris) és a házak padlásaira 
is beköltöző nyest (Martes foina), nagyon ritkán kerül szem elé a rejtett 
életmódot fojtató vadmacska (Felis silvestris), és erdei túrákon látható az 
őz (Carpeolus carpeolus), gímszarvas (Cervus elaphus) és a vaddisznó (Sus 
crofa) is. Vizek mentén mindenhol él a vidra (Lutra lutra).

Összefoglalás

Pár oldalban képtelenség leírni, hogy mit nyújthat kis országunk eme 
szép tája az idelátogatónak. Ha teljes képet nem is, de ízelítőt talán tud
tam adni a sok-sok érdekességből. Bárki találhat magának megfelelő 
időtöltést, mind a természetben, mind a kulturális kikapcsolódás terén. 
Mindenkit csak biztatni tudok, hogy bátran vágjon neki a túristaösvény- 
nek, és biztosan szép élményekkel lesz gazdagabb a Dél-Zselic bükkösei-
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A DÉL-DUNÁNTÚLON TÖRTÉNT 
KARSZTKUTATÁS EREDMÉNYEINEK 

ÁTTEKINTÉSE

Rónaki László

A
nélkül, hogy részletekbe merülve terjedelmes tanulmányra 

vállalkoznék, itt most csak a téma lényegét próbálom nagyító 
alá helyezni, miután a Szombathelyen rendezett legutóbbi 
2005. évi Karsztfejlődési Konferencián elhangzott a „Dél-Dunántúl új 
barlangkatasztere" című előadásom, amelyben az eredmények mellett 

a nehézségekről is szóltam. (Olvasható a konferencia kiadványában: 
„Karsztfejlődés X. kötet".)
így itt most fontosnak vélem a helyi érdeklődők számára egyrészt a 
karsztkutatás barlangfeltáró tevékenységét megvalósító csoportok bemu
tatását, másrészt az eredmények rögzítését biztosító kataszter időbeni 
fejlődésének áttekintését. A 2003-as Mecsek Egyesület Évkönyvében a 
szegedi barlangkutatók kataszterező munkájáról már egy dolgozat meg
jelent, így most beszámolhatunk egy jelentősen nagyobb teret magában 
foglaló, kiterjedtebb munkáról.

Néhány alapvető jellemző

A barlangkutatás lényegében egyrészt az adott területen még ismeretlen üre
gek felkutatásából és bejárásából áll, másrészt a felderített üregek további 
ásása-bontása révén (esetleg bányászati módszerek alkalmazásával) a még 
járhatatlan részekbe történő behatolás biztosítása. Speciális területet ölel fel a 
víz alatti barlangkutatás készülék igénybevételével vagy anélkül.
A karsztkutatás pedig szemben az előző feltáró tevékenységgel, főleg a 
már megismert korábbi, illetve újabb külszíni és föld, valamint víz alatti, 
földtani, morfológiai adatainak felméréséből és dokumentálásából áll. 
Lássuk mindenekelőtt a jelzett területen tevékenykedett karsztkutatókat 
és a barlangkutató csoportokat, melyek munkássága során jöttek létre a 
publikálható eredmények.
Kézenfekvő, hogy az egyéni kutatók lehetőségei korlátozott voltuk foly
tán a feltáró munkában csak igen mérsékelt eredményeket mutattak. 
Mindazonáltal jelentős új eredmények születtek szűk szakterületeken a 
tudományos vizsgálatokkal.
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Itt kell a címben megjelölt karsztkutatás időintervallumát két szakaszra 
bontani, mégpedig az 50-es éveket megelőző és azt követő időszakra. A 
határ meghúzását talán a kutatási eredmények megsokszorosódásának 
idejére, illetve a dokumentációk kataszteri összefoglalásának megjelené
sére tehetjük.
A kezdeti (első) szakaszban jelentős szerepet töltöttek be a Mecsek Egyesü
let tagjaiból kikerült egyéni kutatók. A publikációikból jól ismertek nevei 
bővültek más vidékről csatlakozott kutatók személyeivel és (az itt most 
nem részletezett) eredményeivel. Mint kutatócsoport ez időből csak a M. E. 
Barlangkutató Osztálya, később mint Barlangkutató Bizottsága ismert.
Ez időben tevékenykedők a publikációik révén ismertek, mint: Bokor 
Elemér, Dudich Endre, Gebhardt Antal, Kadic Ottokár, Kessler Hubert, 
Korpmos Tivadar, Kölesi Vincze, Lakenbach Gyula, Méhely Lajos, Mis- 
kowszki Emil, Oppe Sándor, Rihmer László, Szabó Pál Zoltán, Vértes 
László, Wein György és Wosinszky Mór. (Eredményeik a fellelhető pub
likációkból megismerhetők, lásd a Mecseki Karsztkutató Csoport Jubile
umi Évkönyvében közölt irodalomjegyzéket, amely kiadvány 1997-ből 
többek között a Mecsek Egyesület égisze alatt jelent meg.) A felsorolt 
neveken kívül természetesen még számos személy kiemelhető, akik írás
ban nem tájékoztatták az utókort tevékenységükről. (Példaként akár az 
Abaligeti-barlang első bejárói is felhozhatók.)
E szakaszba tartozó első barlang kataszternek nevezhető barlang isme
reti gyűjtemény kéziratos munkaként 1952-ből Kadic nevéhez fűződik a 
Mecsek-Villányi-hegységből 9 barlangnak számító objektum leírásával 
és néhány egyéb karsztjelenség ismertetésével.
A második szakaszba sorolom a már további években tevékenykedett 
kutatókat és csoportokat, valamint azok elért eredményeit.
E kutatási szakasz eredményeinek áttekintését megtaláljuk a már említett 
Jubileumi Évkönyvben, ahol „A karsztkutatás eredményei" címszó alatt 
olyan fejezetek szerepelnek, mint „A geológia", „A tektonika", „A hidroge- 
ológia", „A felszín morfológiai, földrajzi és botanikai vizsgálatok" „A geo
fizikai vizsgálatok", „A karsztvíz fizikai-kémiai vizsgálata" „Módszertan". 
Mindezen kutatások eredményei és személyei szerepet kaptak ugyanúgy, 
mint a „Barlangkutatás eredményei" cím alatt található „geofizika", „Bar
lang térképek", „Barlangi képződmények", „Barlangi kitöltések és csont
maradványok"," A barlang mint élettér" ,Komplex kutatás" témakörök. 
Sajnálatosan kimaradt a víz alatti barlangkutatás feldolgozása, amely
ről viszont másutt található elegendő információ az érdeklődőknek, 
így a Karszt és Barlang folyóirat 1974. II. és az 1975. I—II. számaiban a 
mecseki barlangokban addig történt búvármerülésekről (Abaligeti- 
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barlang, Kispaplika-barlang, mánfai Kőlyuk-barlang, orfűi Vízfő-for- 
rásbarlang) olvashatnak, illetve a téma irodalomjegyzékét megtalálják. 
Megjegyzendő, hogy azóta ezek sora kiegészült a Villányi-hegységben 
történtekkel, (Beremenden a Kút-zsomboly, a Nagy vizes-barlang, a 
Kristály-barlang) és a Mecsekben további merülésekkel. (Mélyvölgy- 
Melegmány barlangi szifonok és a Spirál víznyelő barlang szifonjai.)

A MECSEKI BARLANGKUTATÓ CSOPORTOK TÖRTÉNETE

A Dunántúli Tudományos Intézet (DTI) igazgatójának (dr. Szabó Pál Zol
tán) irányításával 1953-ban barlangkutató csoport alakult DTI Barlangku
tató Csoportja néven, Kevi László geológus szervezésében. A néhány főből 
(Kevi L.-dr. Urbán Aladár.-Vass Béla és további néhány időszakos besegí
tőbői) álló kis csoport tevékenységét e tagok kéziratos vagy nyomtatásban 
megjelent gyér publikációja és az Abaligeti-barlang „Felső Terem"-nek 
nevezett, 1954 augusztusában történt feltárása fémjelzi.
A DTI B. Cs. vezetőjének '56-ban történt külföldre távozása után 1957-től 
Vass Béla vezetésével, számos új taggal (köztük jelen szerző is) mint a 
Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatal Barlangkutató Csoportja (BIH 
B. Cs.) újra szervezve működött tovább. Tevékenységük néhány zsom
boly feltárásán túl a négy nagy karsztforrás (Vízfő, Kispaplika, a kőlyuki 
Gyula-f. és a Tettye) barlangjának feltáró, majd vízműves foglalást célzó 
munkáiban nyilvánult meg.
A BIH tagságából később kivált Rónaki L. a Mecseki Ércbányászati Válla
lat (MÉV) támogatásával szervezte meg 1972-ben a napjainkban is célját 
tekintve tudományos igényekkel (főleg a kataszterezést előtérbe állítóan) 
működő Mecseki Karsztkutató Csoportot. A MÉV - mint támogató szerv 
- '89-es megszűnésével az MKCs minden költségét a tagok kényszerül
tek viselni. így a kutatómunka jelentősen lecsökkent mindaddig, míg 
újabb támogató (a Mecsek Egyesület, majd az OrigoHáz Egyesület) szár
nyai alá nem kerültek. A csoport immár több mint 30 éve folyamatosan 
tevékenykedik. Kezdetben kutatási területük a Mecsek-Villányi-hegység 
területét felölelte. Kataszterező és feltáró munkájuk az első nyomtatás
ban megjelent kataszter (Szabó P. Z. 1952) óta nagyon sok új barlang 
dokumentálásával járt, köztük több 50 méteres mélységet meghaladókat 
is. így kronologikus sorban a Jószerencsét-aknabarlang, az Achilles-víz- 
nyelő, a Remény-zsomboly és a Mecsek legmélyebb - mintegy 100 méter 
mély - barlangja a Spirál-víznyelő. (Megjegyzendő, hogy a Jószerencsét- 
aknabarlang feltárása iskolai kirándulás során a Bányaipari Technikum 
tanárának vezetésével, néhai Koch Lászlóval történt, aki később mint a 
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MÉV hidrogeológusa, az MKCs alapító tagjai sorában is szerepelt. Ekkor 
zárult az abban az időben legmélyebbként bejárható mecseki aknabar
lang feltárása.) A csoport tudományos igényű munkái között a kataszte- 
rezés főszerepet kapott, melynek több kéziratos, majd nyomtatásban is 
megjelent anyaga látott napvilágot. (Ld. felsorolásuk a már hivatkozott 
MKCs Évkönyvben.)
Időközben a BIH B. Cs. támogatója (Baranya Megyei Idegenforgalmi 
Hivatal) is megszüntette a csoport sponzorálását. Ezzel, és a korábban 
aktív tagjainak lemorzsolódásával a Babics Mihály (Komarov) Gyakorló 
Gimnázium neve alatt rövid ideig még Vass Béla vezetésével az Abali- 
geti-barlang végpontjának kutatásában vegetálva működött. A Mecsek 
Egyesület 1993. évi újraalakulásával a BIH-csoport (ill. névváltó utó
dának) teljes megszűnésével vezetője kezdetben a M. E. Barlangkutató 
Szakosztálya, illetve a jelenlegi nevén a M. E. Barlangkutató Osztálya 
szervezését kezdte, melynek jelenleg tiszteletbeli elnöke.
Az 1993-94-es tanévben Jakucs professzor felkérésére Vass B. a szegedi 
József Attila Tudományegyetem három földrajz szakos hallgatójának 
mecseki tanulmányútjához, majd később mecseki kutatásaikhoz adott 
segítséget. Ezt követően alakult meg 1995-ben a Szegedi József Attila 
Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja. Később a JATE B. Cs. belé
pett a Mecsek Egyesület Barlangkutató Osztályába.
A M. E. B. O.-ának keretében 1997-től a Mecseki Karsztkutató Csoport 
Rónaki L. vezetésével, valamint a szegediek (JATE B. Cs. és a 1998-ban 
- azonos tagokkal más néven is szerepeltetett Szegedi Karszt- és Bar
langkutató Egyesület) Tarnai Tamás vezetésével tevékenykedtek. A rövi
desen feloldhatatlannak bizonyult szervezési, elvi és anyagi ellentétek 
miatt a MKCs önállóságához ragaszkodva a M. E. B. O.-ból 2003-ban 
kilépett. így azóta a MKCs a Pécs-Baranyai OrigoHáz Egyesület tagcso
portjaként működik. Feltáró kutatásra irányuló tevékenységük jelenleg 
főleg a Spirál-barlang és környékén, a Szárazkút-Büdöskút térségére 
korlátozódik. A korábban lendületes tudományos jellegű kutatómunká
juk mára beszűkült a csoport vezetőjének több évtizedes ismeretanyag
feldolgozására. Ennek egyik terméke az alábbi összeállítás.
A M. E. B. O. keretében a Szuadó-völgy kutatási területen működik 
jelenleg is a SzK BE. és a gyakorlatilag azonos tagságú, de más néven 
is szereplő korábbi alapítású József Attila Tudományegyetem B. Cs. 
Eredményes feltárást folytattak a mecseki csoportok korábbi munkája 
nyomán négy barlang esetében (Szuadó-víznyelő-barlang, Trió-víznyelő 
barlang, Gilisztás-víznyelő, Mészégető-forrás-barlang) és miután jelen 
munka szerzőjétől 2001-ben megkapták a „Mecseki karszt kataszterit, a 

251



Rónaki László: A Dél-dunántúlon történt karsztkutatás ...

DDNPI megbízásából GPS-mérésekkel (Rónaki által átadott kataszterre 
épülve és személyes terepi segítségével) annak kiegészítését végezték 
az utóbbi években. Ennek eredményeit végül közzé tették a M. E. 2003- 
as évkönyvében. (Eszerint Ország János írásából megtudhatjuk, hogy 
munkájuk eredményeként a mecseki karszton regisztrált barlangok 
száma összesen 241.) E munka során a kutatóik 18 újabb - addig még 
nem kataszterezett - barlangot vettek nyilvántartásba. (Közülük néhány 
a SZKBE-nek átadott 10 000-es méretarányú MKCs térképen feltáratlan 
lyukként már szerepelt.)
A néhai Szabó Sándor vezette dr. Szabó Pál Zoltán Barlangkutató Cso
port 1974-76. évi működésének jelentős eredménye az Abaligeti-barlang 
két oldalágának térképezése és az Akácos-víznyelő kibontása volt. A cso
port megszűnésével tagságuk fokozatos lemorzsolódással az MKCs-ben 
néhány évig még tovább tevékenykedett.
A feltáró munkában közismerten egyik agilis kutató Zalán Béla, aki kez
detben a BIH B. Cs.-ban, majd a MKCs-ban tagként dolgozott. Mindkét 
csoportból a kényszerű kiválását követően 1985-től önállóan kutatott. 
Ezek után 1989-ben megalapította a Pro Natura Barlangkutató Csopor
tot. Azóta nevük és vezetőik személyében történt változásokkal 1995-től 
mint PN Karszt- és Barlangkutató Egyesületként aktív feltáró és tudo
mányos jellegű munkát végezve működik.
Zalán Béla és csoportja nevéhez számos új barlang feltárása és dokumen
tálása fűződik.
Végül még kizárólag csak a Villányi-hegység területén 1999 óta néhány 
korábban ismert (köztük egyetlen új - a siklósi Váraljai-) barlang feltárá
sában tevékenykedő Dezső József által vezetett Pécs Tudományegyetem 
BE említendő, mint működő csoport.
Két folyamatábrán illusztrálható a csoportok működése és a kataszte- 
rező munka eredménye.

1. ábra. A Mecsek-Villányi- 
hegységben 1945 utáni 
barlangkutató csoportok 

tevékenységi időtartamai és 
a kataszterek
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2. ábra. A dél-dunántúli kataszteri 
munka fél évszázadának áttekintése

A hatósági engedélyköteles barlangkutatás eredményeiről kötelezően a 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának (v. jogelődjének) és a Köz
lekedési, Vízügyi Minisztérium Term. Hiv. Barlangtani Osztályának a 
csoportok jelentéseket adnak. Utóbbi hivatal ezeket a közhiteles katasz
ter összeállításához használja fel. Ennek korai összeállítása szerepel a 
folyamatábrán, Nyerges Attila neve alatt.
A csoportok évi jelentései megtalálhatók még Budapesten, a Magyar 
Karszt- és Barlangkutató Társulat irodájában is.

Mint az említett konferencián történt bejelentés és annak nyomtatásban 
megjelent anyaga tanúsítja, az eddig (2005. jan.) kataszterbe vett barlang
üregek száma 426. Mindehhez beszámítva 52 db nem karsztos vagy mes
terséges (bányászati) objektum tartozik.
Természetesen nem számít ehhez a karszt-kataszterbe vett - itt nem 
számszerűsített - feltárások, mint a karsztforrások, a geológiai forma
kincs és a Dél-Dunántúl területén mészkövet harántolt mélyfúrások.
A bányászati objektumok számbavétele természetesen nem terjed ki a 
szén- és uránbányászat létesítményeire, csak a karbonátos képződmé
nyekben feltárt arany-, bauxit-, vasércekkel kapcsolatos aknák-tárók- 
gurítók felszínen észlelhető maradványaira.
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Nehéz pontosan meghatározni a pillanatnyilag bejárható objektumok 
számát, mert nemcsak a bányaműveletek során semmisültek meg, de 
a természetes betemetődés lezárásával is változik számuk. Mindehhez 
járul a „karsztfejlődés" természetes folyamata során újra feltáruló, majd 
a mesterséges folyamatokkal óhatatlanul feltárt barlangüregek sora.

Az elkészült és tulajdonképpen további bővítéssel folyamatosan mun
kában tartott kataszterkészítés eddigi eredménye alapján az ismeretek 
számbavételén túl igen figyelemre méltó az, hogy számos barlangnak 
több eltérő elnevezése is azonosításra került.
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A TENGER VARÁZSA

Trebbin Ágost

G
yermekkorom óta varázslatos erővel vonzott a mediterrán ten

ger. Álmomban gyakran jelentek meg pálmafás szigetek, a hul
lámzó tenger és a fehér vitorlákkal sikló hajók sziluettjei.

Igaz, ezekben az években nagyon sokat fáztam. Nagyanyából, nagy
mama nővéréből és Tomy névre hallgató lelkes juhászkutyánkból álló 
családommal egy Zengő-hegy alatti kis faluban, vályogfalú, agyagdön
gölt padozatú apró házacskában húztuk meg magunkat. Az egykori 
pécsváradi otthonunk a múlt vizében örökre alámerült.
A hosszúhetényi nyarak varázslatosan múltak el. A susogó zöld erdő sze
líden ölelte körül a falut. A csalitos tele volt színpompás vadvirágokkal 
és pocakos vargányagombákkal. A Hármas-hegy oldalában nyílott a vad 
pünkösdi rózsa. A nyári szünetek kamaszkorom kezdetére sajnálatosan 
megrövidültek. Az erdőgazdaságokban vállaltam különböző idénymun
kákat (facsemete-ültetés, bozótirtás stb.). A megkeresett pénzre szüksé
gem volt, hogy meg tudjam venni az ősszel szükséges tanszereket. Persze 
ennek a munkának voltak örömei is. Töviről hegyire megismerkedtem 
a Mecsek hegység flórájával és faunájával. Az egyszerű favágó cigány
emberektől megtanultam az erdei gombák ismeretét, különböző vadon 
növő füvek, teák gyógyító hatását.
De egyszer csak vacogóvá váltak a reggelek, halvány dérszőnyeg vonta 
be a réteket, amelyből itt-ott dugták ki fejecskéiket a lila kikericsek. A 
Dömös-domb lankáin kökénybokrok kínálták kéklő termésüket. Véget 
ért a szabad élet, megkezdődött az iskola.
Persze azért ősszel is akadtak kellemes élmények. Ilyenkor tartották a 
faluban a nagy, több száz személyes lakodalmakat. A falu méltán érde
melte ki a „hosszú" jelzőt, mintegy 5-6 kilométer hosszan kígyózott 
végig a völgyben. Mikor az „alszögi" leány ment hozzá a „főszögi" 
legényhez (a templom a falu közepén volt) a lakodalmas menet vidám 
kurjongatások és zeneszó közepette vonult át a falu főutcáján. A férfi
nép rozmaringgal díszített borosüvegekkel, az asszonyok pedig az ún. 
lakodalmaskalács-hegyekkel voltak felszerelve. így azután a falu népe is
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együtt ünnepelt a násznéppel. Bizony három napig nem sok józan ember 
maradt a településen. Külön szám volt a násznagyok menyasszonyki
kérő és búcsúztató rigmusai. Ezek közül többre most is emlékszem, de 
leírni nem merném, mert elpirulna a papír.
A természet vaslogikájában abban az időben még nem voltak komp
romisszumok. November végén vastag, puha fehér takaró vonta be az 
egyre szürkülő hegyeket, völgyeket. A hideg egyre ordasabb módon 
mart bele vékony nyári ruhába bújtatott soványka korpuszomba. Hiába 
kerestem védelmet a házunkban, a hideg téli szél oda is utánam setten
kedett. Nem volt mit tenni, korán a dunyha alá menekültünk és vacogva 
gondoltunk a szép, napfényes napokra.
Végül mégis csak túléltük a telet, hiszen a falut erdők vették körül...
Olvasni a petróleumlámpa egyre soványodó fénye mellett nem nagyon 
lehetett, ábrándozni azonban nem volt tilos. Álmodoztam nagy lako
mákról, varázslatos tájakról. Ahogy kamaszodtam, az álmok egyre 
bizarrabbá váltak, de az örök motívum, a tenger mindig visszatért...
Múlt az idő, és az álom mégiscsak valóra vált. Közben elsuhant tizenöt év. 
Szállodában dolgoztam, csodálatos társra leltem egy budapesti kozmetikus 
kislány személyében. Ettől kezdve már nem voltam egyedül álmaimban.
A nagy álomutazás nem valami jól indult. Súlyos, vírusos influenza 
támadását próbálta kivédeni nem nagy meggyőződéssel, immunerők
kel csak gyengén felszerelt szervezetem. Szerencsére feleségem gondos 
ápolásának és a rengeteg lenyelt gyógyszernek köszönhetően lassan 
lábadozni kezdtem. A láz elmúlt, de az unalom megmaradt... Talán a 
mostani interneten tengődő fiatalság nem is tudja, hogy milyen nagy 
kincs olvasni, én viszont boldogan vetettem magamat a könyvekbe. Érde
kes könyv akadt kezembe, Rockenbauer Pál írta, „Szívességből Mediter
ránba" volt a címe. Az egykor oly népszerű természetjáró Levante útjain 
kóborolt. Hajóval megtett útjáról színes útirajzban számolt be. A könyv 
érdekességét még növelte, hogy a tengerjáró dunai hajó első tisztje, gim
náziumi osztálytársam, Olajos Árpi volt. (Néhány év múlva azután ő lett 
a hajó „barbája", azaz kapitánya.) Azután Rockenbauer Pállal is földiek 
lettünk. Én Pécsváradon születtem, ő a szomszédos zengővárkonyi gesz
tenyés ősi fái alatt alussza örök álmát.
A baj nem jár egyedül, tartja a közmondás. Színes magazinba lapozva, 
egyszer csak nagyot dobbant a szívem. A képes lapból a megelevenedett 
álom tekintett rám, kicsit szégyenlősen (gondolom azért, mert sokat vára
tott magára), az azúrkék tengerből kiemelkedő álomváros, Dubrovnik.
Az influenza lassan tűnő rossz emlékké vált, de az álom valósággá izmo
sodott. Utazni délre...
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A viszonylag hosszú utat Pécstől Splitig vasúttal tettük meg, onnan pedig 
hajóval Dubrovnikig. Ma már, amikor az emberek nonstop repülőgépjá
ratokkal utaznak Afrikába, Floridába és más távoli helyekre, ez az uta
zás már bagatellnek számít, de nekem ott és akkor ez a nagy kalandot 
jelentette. A csodálatos tájak, a dalmát emberek kedvessége egy életre 
felejthetetlenné tették az élményt.
Ha lehunyom szememet, álmaim vonata most is végigrobog Bosznia és 
a Dinári Alpok vadregényes tájain, hogy azután egy meredek szerpen

tin után kiérjen a hegyekből, 
és feltűnjék a kék tündér, az 
Adria.
Split, a középkori Spalató 
ma már nagyváros, de ami
kor beértünk Diocletiánus 
római császár egykori palo
tájának falai közé, egyszer
re véget ért a jelenkor. Az agg 
császár megundorodva véres 
uralmától, itt az Adriai-ten
ger csendes magányában pró
bálta megtalálni hatalmi gőg
jében a legnehezebbet, az em

bert. Hiába építette fel itt, a Dalmát tengerparton nagyszabású palotáját, 
melynek területe nagyobb volt, mint a római Colosseum. A múlt véres 
árnyai elől nem tudott menekülni, végül is 313-ban önkezével vetett vé
get testi és lelki szenvedéseinek...
A pezsgő délvidéki hangulat ellenpontjaként léptünk be az egykori ró
mai császár sírboltjából kialakított dóm komor falai közé. A dómnak ma
gyar vonatkozásai is vannak. A harang
tornyát Magyarországi Mária - V. István 
magyar király leánya - kezdte el építtet
ni, amelyet azután Erzsébet, Róbert Ká
roly magyar király felesége fejezett be. A 
dóm falai rejtik IV. Béla királyunk két le
ányának hamvait.
Sajátságos dalmát mondavilágot talál
tunk a Mestrovic-villában. Sudár pálma
fák veszik körül a hatalmas múzeum
villát. Kertjét a szobrász Mestrovic: Grgur Ninski püspök szobra. Split
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megálmodott szoboralakjai népesítik be. Vaskos dalmát parasztasszo
nyok, lenge leánylakok. A múzeum napsütötte termeiben egymás után 
léptek elénk Mestrovic zsenijének alkotásai: kődobáló óriások, szigo
rú próféták, robusztus harcosok, a fájdalmait hittel viselő Jób, szenvedő 
Krisztus arcok...
Ha már Splitben jártunk, nem mulaszthattuk el felkeresni az ősi várost 
Traut (mai neve Trogir). IV. Béla királyunk futása a tatárok elől itt fejező
dött be. Az ősi utcák kőkockáin sétálva hallani véljük a lelkileg összeom
lott király halk sóhaj-imáját.
Trauban sétálva az ember úgy érzi, a középkorba érkezett. Nem kell 
nagy fantázia ahhoz, hogy magunk elé képzeljük ennek a kisvárosnak 
hajdani pezsgő életét.
Néhány nap múlva hajóra szálltunk, irány utazásunk fő célja: Dubrovnik. 
A tenger viharos volt, az én dunántúli gyomrom eleinte erősen tiltakozott a 
szokatlan élmény ellen. De azután egymás után tűntek fel a csodálatos Dél- 
Dalmát szigetek, Hvar és Korcsula és a rosszullét pillanatokon belül elillant. 
„Dubrovnikban mindig jó idő van!" hirdeti a prospektus. így igaz, tün
döklő kékségbe, viliózó halrajoktól övezve úszott be hajónk a védett Gra- 
vózai öbölbe.
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Kis sárga villamos csilingelt elő, 
döcögve indult meg velünk a 
belváros felé.
Ennyi év után is igen nehezen 
állom meg, hogy ne szuperlatí- 
vuszokban gondoljak vissza a 
látványra, ami a gyanútlan ide
utazót szinte sokkolja. Ódon 
középkori bástyák, délszaki növényzet, kéklő tenger, vidáman zsongó 
emberáradat.
A nagy magyar íróra, Herczeg Ferencre is mély hatást gyakorolt Ragusa, 
azaz mai nevén Dubrovnik.
„Ragusa város és egész környéke szinte keresetten romantikus benyo
mást tesz, akár a nápolyi öböl vidéke. Az ember csak nehezen tudja 
magával elhitetni, hogy az operai díszletekre citadellákat és bástyator
nyokat minden dekoratív szándék nélkül építették volna..."
Igen, igen, tudom. Az 1900 évek végén Dubrovnikot barbár támadás érte. 
Már semmi sem a „régi". De ez a város túlélte a szaracénokat, a velencei 
kalmár köztársaságot, Bajazid török hordáit, a borzalmas földrengést, 
Napóleont, Monarchiát és Hitlert.

Bennem élő impressziók, színes mozaik emlékek, múló évek...
Hosszúhetény, az Adria, Spalató, Trau, Ragusa...
Elsuhanó árnyak, ködképek. Rövid életem dokumentumfilmje.
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A PÉCS-BARANYAI ORIGÓHÁZ EGYESÜLET 
MECSEKI KARSZTKUTATÓ CSOPORTJÁNAK NYÁRI

KUTATOTABORA

2005. július 18.-24. 
Glöckler Gábor, Gál Györgyné

Pécs-Baranyai OrigóHáz Egyesület Mecseki Karsztkutató Cso
portja 2005. július 18-24. között rendezte meg nyári kutatótábo- 
ját. A tábor célja a Szárazkúti régi-nyelő járatának megtisztítása,

valamint a csoport tagjai által kutatott Spirál víznyelő barlang újabb lét- 
rázási munkáinak előkészítése.
A tábor idén is a Büdöskúti-forrás szomszédságában lévő Spirál víznyelő 
barlang bejáratánál került kiépítésre. A már meglévő kiépítések (tűzrakó 
hely, sátorhelyek, pad, asztal), valamint az ivóvíz-tisztaságú forrás jól 
biztosította a tábori élethez szükséges kényelmet.
A kutatótábor ideje alatt összesen 37 fő vett részt, közülük 14 az aktív 
kutatási tevékenységet folytató, a többiek segítők (családtag, barát), 
valamint más mecseki barlangászcsoport tagjai.
A táborépítés július 18-án estébe nyúlóan történt, a holmik felhordása 
a táborhelyre igen fáradságos munka volt. A táborhely fölé kifeszített 
fóliák a későbbi napokon igen jó szolgálatot tettek, hiszen a másnap 
érkezők már szakadó esőben verték fel sátrukat.
A tábor célja több, jelentős feladat végrehajtása volt:
• A Szárazkúti régi-nyelő bejáratának kitisztítása az erdőirtáskor bele
dobált rönköktől és ágaktól, valamint a kitisztított járat tovább bontása.
• A Spirál víznyelő barlang újabb szakaszának létrázására kapott enge
dély alapján a szükséges felmérések, helyszíni tervek, valamint a tele
fon- és villanyhálózat kiépítésének elvégzése. A barlang végpontjának 
további bontása, az eddig kitermelt törmelék eltávolítása.
• A tagok számára a kötéltechnikai eszközök használatának gyakorlása, 
a közelben található néhány más barlangjárat megtekintése.
• Élménybeszámolók, közös főzések, kirándulások, orfűi fürdések.
• A többi mecseki barlangászcsoport táborunkba látogató tagjaival közös 
barlangtúrák, megbeszélések.
A fent felsorolt tevékenységeket a résztvevők teljes mértékben megvalósí
tották. A kutatási tevékenység során a Szárazkúti régi-nyelő végpontjának 
bontása közben bemozdult kőtömb jelezte, hogy az egész alsó szakaszt,
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mely omladékban halad, biztosítani kell a további bontási munkálatok 
előtt. Itt annyit sikerült elérni, hogy megbizonyosodtunk róla, hogy a járat 
egy igen szűk hasadékban folytatódik tovább, melynek tágítása kizárólag 
jelentős létszámmal és technikai háttérrel oldható meg.
A Spirál barlang végpontján sikerült eltakarítani a szifonon átnyomott 
nagy mennyiségű hordalékot, így szabaddá vált az út a vésőgép szá
mára. A Nagy hasadék létrázásával kapcsolatos helyszíni felmérések is 
elkészültek, meghatározásra került a létratagok pontos mérete, helye, a 
tevékenységek további ütemterve.
Reményteljes előrehaladást mutat a Rejtett zsomboly, melybe ugyan még 
mindig nem sikerült bejutni, de a bontással már jól látható, hogy a járat 
legalább 8 m mély, utána elkanyarodó. Már csak mintegy 1,5 m mélysé
gig kell szélesíteni a bejutáshoz.
A táborozás jelentős eseményei közé tartoztak azok a közös programok, 
melyeken a csoport tagjai, a családtagok és a hozzánk ellátogató ven
dégek együtt vettek részt. Megismertünk a közelben található néhány 
szép barlangot, melyben többen még nem jártunk, megmutattuk a gye
rekeknek, vendégeknek a Spirál barlangot kivilágítva. A táborhely kom
fortosabbá tételében pedig lépcsőket alakítottunk ki a sátorhelyek és a 
védőkunyhó közé.
Az esti közös főzések és az éjszakába nyúló kellemes hangulatú beszélge
tések, beszámolók és kötetlen nótázások számos lehetőségei voltak min
denkinek a kikapcsolódásra, aktív pihenésre, ugyanakkor jól szolgálták 
a közösség összefogásának erősödését, valamint a csoportok közötti jó 
kapcsolatok kiépülését.
Köszönetét mondunk a tábor megrendezéséhez nyújtott támogatásért 
a Mecsek Egyesületnek, mely összegből az élelmiszerek jelentős részét 
biztosíthattuk. Továbbá köszönet az OrigóHáz Egyesületnek, segítők
nek, családtagoknak a tábor felszíni és „háttér" munkáinak biztosításá
ért, és a hozzánk ellátogató más csoportok barlangász-, hegymászó- és 
túratársainak részvételükért, segítségükért.

Reméljük, jövőre ismét találkozunk! Jó szerencsét!
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A SZÜLŐI HÁZTÓL 
A CSATATÉRIG 

(PETŐFI SÁNDOR ERDÉLYBEN)

Takácsné Hartmann Piroska

1989-ben kezdte meg munkáját a Magyarország Felfedezői Szövetség, 
amelynek elsődleges célja között szerepelt a honi és a határon kívüli 
magyar gyerekek hazaszeretetre és a természet iránti tiszteletre neve
lése. Tagozataiban más-más érdeklődésű gyerekek gyülekeztek:
1. Várfelderítők
2. Vándordiákok
3. Igricek
4. Árpád népe
A szövetség vezetői megkeresték az iskola akkori igazgatóját, aki 
örült a lehetőségnek. így 1990-ben megalakult csapatunk, az 52. 
számú Majtényi József Hagyományőrző Csapat - az akkor még 
Fehérhegyi, jelenleg - Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és 
Szakiskola tanulói számára, ahol szeretettel látjuk és várjuk a gyere
keket 7 évestől 14 évesig.
A névadásnál Bezerédy Győző pécsi helytörténészhez fordultunk. Az ő 
javaslatára vettük fel Majtényi József nevét, aki 1848-ban Baranya megye 
alispánja és kormánybiztosa volt.
Csapatunk vezetője a kezdetektől én vagyok. A tagok létszáma 
évente változik. Akik befejezik tanulmányaikat nálunk, később is 
visszajárnak túrázni.
Programunk a tanévhez igazodik. Szeptembertől júniusig vannak prog
ramjaink. Hétvégeken a közeli Mecsekben túrázunk. Minden évben 
kapcsolódunk a Pécs Városi Természetbarát Szövetség által meghirdetett 
programokhoz. Tanév végén - amennyiben sikerül pályázaton, alapít
ványtól egy kis támogatást nyerni - távolabbi utakra indulunk az orszá
gon belül és a határon kívül is.
1998-ban a szövetség Petőfi házainak felkeresésére írt ki pályázatot, a 
költő halálának 150. évfordulójára emlékezve. Petőfi Sándor szülőházá
tól a csatatérig követtük a költő útját lélekben. A valóságban a szülőház, 
a gyermekkor és életének utolsó állomásainál tisztelegtünk.
A pályázat megvalósítására indultunk útnak gyerekekkel, szülőkkel, 
patronálókkal és kollégákkal a 4 napos útra.
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Utunk első állomása Kiskőrös, Bács-Kiskun megye legfiatalabb városa. 
Petőfi születésének 150. évfordulóján nyerte el ezt a rangot.

Petőfi szülőháza

A népi stílusú lakóház 1790 
körül épült. Itt született a 
magyar nemzet nagy költője, 
Petőfi Sándor. Az egykori la
kóház ma múzeum. A nádfe- 
deles, deszkaoromzatú, már 
nem új házat Petrovics István 
hentes és mészáros 1821-ben 
vette bérbe, s felesége, Hrúz 
Mária itt szülte első, Sándor 
névre keresztelt gyermeküket.

Az 1790 körül épült zsellérházban kapott helyet a Petőfi Emlékmúzeum. 
A ház homlokzati márványtábláján ez olvasható: „Itt született Petőfi 
1822. december 31-én". A bejárati ajtó szemöldökfája felett a költő sorait 
olvashatjuk: „Szent a küszöb, melyen beléptem én, / Oh szent a szalma 
kunyhók küszöbe. / Mert itt születnek a nagyok, az ég / A megváltókat 
ide küldi be."
Bár a ház Jókai Mór 1880-ban elmondott megnyitóbeszéde óta látogat
ható, csak 1951-ben nyilvánították múzeummá. A múzeumban különö
sen értékes relikviák láthatók: Petrovicsék almáriuma, ágya, Petrovics 
István ládája és fapipája, Petőfi ón keresztelőkancsója, tintatartója és taj
tékpipája, Szendrey Júlia legyezője.
Cím: Kiskőrös, Petőfi tér 5.
A házba csak meghajtott fővel és lélekkel lehet belépni. Előbbit az ajtó 
alacsony volta, utóbbit a meghatottság idézi elő. Ez a lelkiállapot elkí
sér bennünket a múzeum és a kert megtekintése alatt is. A ház udvarán 
láthatjuk az ország első Petőfi szobrát, melyet 1861-ben állított Kiskőrös, 
szeretett fiának. A Bach-korszakban a szobor felállítása merész tett volt, 
de világhírű kötőjére a város mindig büszke volt. Látogatásunk befe
jeztével koszorút helyeztünk el a szülőház falán. Rövid séta után meg
néztük azt a templomot, ahol megkeresztelték - akkor még - Petrovics 
Sándort. Az anyakönyvben mindannyian elolvashattuk az esemény ere
deti bejegyzését.
Autóbuszunk hamarosan Kiskunfélegyházára érkezett, ahol Petőfi édes
apja által 1822-1830 között bérelt házat néztük meg.
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Hattyú-ház

—

A Hattyú-ház kiviteli elkészítésére 1819 tavaszán Mayerhoffer János 
kapott megbízást. Az épületet 1819-20 közt építették föl. A piactérre néző 
szép bolthajtásaival, a kissé előre ugró középrész hordozta tümpanonnal, 
benne a hattyút ábrázoló kocsmacégérrel, az oromzat tetején pedig ara
nyozott gombjával az épület a piactér igazi dísze volt. Ebben az épületben 
volt mészárszékbérlete egykor Petrovics Istvánnak. Jelenleg könyvtár. 
Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.
A házzal szemben álló Petőfi-szoborról megtudtuk, hogy eredetileg 
Segesvárott állt. Gondolataink is átsuhantak a határon - Erdélyben jár
tak, ahova a második napon indultunk.
Átlépve a határt, Nagyvárad után Királyhágón álltunk meg. Gyönyörköd
tünk a csodálatos természetben. Következő állomásunk Csúcsa volt. Bár 
Petőfi útját követtük, megálltunk és tisztelegtünk 
a másik nagy költőóriás, Ady Endre emlékének. A 
hajdan Boncza-kastély (ma Goga-kastély) a község 
keleti végén, a domboldali szép parkban épült. Itt 
tartózkodott néhány évet az első világháború alatt 
Ady Endre feleségével. Csinszka (Boncza Berta) a 
kastély tulajdonosának lánya volt. A kastélyt később 
Octavian Goga román költő vásárolta meg. Az épü
let 1967 óta Goga-múzeum, ahol Ady-emlékek is 
láthatóak. A múzeumot Goga özvegye gondozza.

Kolozsvár

A város Erdély legrégibb és Románia egyik legnagyobb városa, Kolos 
megye székhelye, municipium, azaz megyei rangú város. Lakosainak 
száma az 1992-es népszámlálás adatai szerint 328 ezer fő. Ebből román 
248,248 (75,69%), magyar 74,483 (22,70%), német 1136 (0,34%), roma 3251 
(0,99%), zsidó 353 (0,11%), egyéb nemzetiségű 472 (0,17%).
Kolozsvár fontos közlekedési gócpont. Itt futnak össze az Erdélyt nyu
gat-keleti és észak-déli irányban átszelő fő országutak és vasútvonalak. 
Ugyanakkor Kolozsvár az ország egyik legfontosabb ipari, pénzügyi és 
kereskedelmi központja, számos gyára és nagyüzeme van.
Kolozsvár Erdély legfontosabb művelődési központja volt és az is maradt. 
Két színháza, illetve operaháza, több hangversenyterme van, önálló rádió- 
és televízióállomásai. Számos nagy múltú vagy újabban alakult tudomá
nyos és művelődési intézmény, társaság és alapítvány működik.
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Történelme folyamán Kolozsvár mindig fontos iskolaváros volt, nem
csak ügyes mesterei és kereskedői tették „kincsessé", hanem iskolái is, 
amelyek századokon át szellemi kincsekkel árasztották el egész Erdélyt. 
Az emberi település nyomai a kőkorszakig követhetők. Romániai terüle
ten felfedezett legrégebbi, neolitikumból származó leleteket ugyancsak 
a város környékén találtak. A római kor, mely nyomokat hagyott a város 
fejlődésében, a régi római castrum egy virágzó várossá alakult. Római 
neve Napoca. Ennek emlékére kapta a város 1974-ben a Cluj-Napoca 
nevet. A népvándorlás századai után, a X. és XI. század fordulóján a 
régi Napoca helyén, a jelenlegi Óváros területén keletkezett a közép
kori ispánsági vár. A Kolozsvár nevű, szerény katonai erődítmény körül 
magát a várost a szász telepesek (úgynevezett „hospesek", azaz ven
dégek) a XIII. században kezdték felépíteni. 1270-ben V. István király a 
települést az erdélyi püspöknek adta, de 1316-ban újból királyi várossá 
emelte. Falai a XV. században épültek. Kolozsvárott született 1440. feb
ruár 23-án Mátyás király.
A város főtere a Szabadság tér. Ez volt a középkori városfallal övezett vá
ros piactere. A tér közepén áll a Szent Mihály plébániatemplom, amely 

több nevezetes történelmi esemény
nek volt színhelye. A templomban ra
vatalozták fel Bocskai Istvánt, és itt vá
lasztottak meg több erdélyi fejedelmet 
is, köztük Bethlen Gábort. A templom 
déli homlokzata előtt áll Fadrusz János 
mesteri alkotása - Mátyás király lovas
szobra, melyet 1902-ben állítottak fel. 
A bronz szoborcsoport közepén bás

tyaszerű alapzatról magasodik fel a király lovon ülő alakja. Alatta es körü
lötte hadvezérei állnak: Magyar Balázs, Kinizsi Pál, Zápolya István nádor 
Báthori István erdélyi vajda.
Megnéztük a híres Bazini-fogadót, melyben Petőfi Sándor is megszállt fele
ségével, Szendrey Júliával 1847-ben.
Nem hagyhattuk úgy el a várost, hogy 
ne látogassunk el Mátyás király szü
lőházához. Sétánkat a Szamoson át
kelve folytattuk a Fellegvárig, ahon
nan csodálatos kilátás tárult elénk.
Kolozsvárt déli irányban az Opera 
mögött, a Tordai úton hagytuk el. A 
Tordai-hasadék az Aranyos-melléki
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mészkőhegység karsztos barlang
jainak beomlása folytán keletke
zett. A régi, beszakadt mennyezetű 
barlangokból keletkezett 3 km hos
szú szurdoknak csaknem függőle
ges és 200 méterig emelkedő hatal
mas sziklafalai vannak. Alján folyik 
a Hesdát-patak. A hasadékhoz fű
ződő népmonda a kunok elől me
nekülő Szent László imájának tu
lajdonítja a hasadék keletkezését.

Egy alkalommal Szent László, csak kevés számú vitézétől kísérve, az ütkö
zetben seregétől elszakadt és a kunok sűrű tömegébe jutott. A kunok a 
kis csapatra rárohantak, hogy a királyt foglyul ejtsék. A menekülő Szent 
László Istenhez fohászkodott, és meghallgatásra talált: a hegy ugyanis 
Szent László és az üldöző kunok között kettérepedt, s a pogány ellen embe
rei a mélységbe hullva elpusztultak. A király és kísérői lovainak nyomai 
volnának a Patkós-kő tetején ma is látható lópatkó alakú mélyedések.
A legendának vannak olyan változatai is, amelyekben a hegy nem fohász 
nyomán nyílik ketté, hanem Szent László a kardjával hasítja szét, vagy a 
lova vágja oda a patáját egy repedéshez, s ettől történik meg a csoda.
A lópatanyomra emlékeztető kövületeket is az ő lovának tulajdonítják. 

Miközben a csodálatos geológiai képződményben gyönyörködtünk, 
nem feledkeztünk meg arról sem, hogy Petőfi 1849. július 25-én kicsi fiát 
és feleségét Tordán hagyta, ő pedig Bem tábornok seregéhez indult.

Torda

A sóbányászatáról híres város sok jeles történelmi esemény színhelye 
volt. Ezek közül a legfontosabb a katolikus templomban megtartott 
1568. évi országgyűlés, ame
lyen - Európában elsőként - ki
mondták a vallásszabadságot.
A templomban az esemény em
lékére 2000-ben egy márvány
táblát helyeztek el.
A Kolozsvártól 30 kilométerre 
fekvő várost egyik oldalról sem 
határolják magas hegyek, ezért 
a különböző támadások ellen
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szinte védtelen település lakossága a történelem folyamán többször is 
teljesen kipusztult. Ilyen esetekben az erdélyi fejedelmek az ország más 
területeiről telepítettek be lakosokat, akiknek a XVII. században I. Apafi 
Mihály nemesi címet adományozott.
Az egykoron színtiszta magyar város lakosságának ma már csak 11%-a 
magyar anyanyelvű.
A város valaha három részből állt - Ótorda, Újtorda és Egyházfalva - 
melyek mára már teljesen összeolvadtak. A mai főtér egyik végében áll a 
gótikus és barokk stílusjegyeket egyaránt magán hordozó katolikus temp
lom, ahol az 1568-as országgyűlés tartották. Az ótordai református temp
lom melletti park hátsó részében találjuk a Fejedelmek-házát, melyben az 
országgyűlésre érkező fejedelmek megszálltak. A református lelkészi hiva
tal épületének falán egy emléktábla hirdeti, hogy ebben a házban szállt 
meg a Székelyföld felé tartó, Bem seregeihez csatlakozni kívánó Petőfi.
A fallal körülvett újtordai református templom a főtértől kicsit távo
labb látható. A város kicsi unitárius temploma az Aranyos folyó túl
oldalán található.

Torda után Segesvár, Fe
héregyháza következett. A 
forgalmas út mellett végre 
megpillantottuk az Ispán- 
kút nevű forrás fölött ál
ló kőoszlopot, rajta a köl
tő kifaragott portréjával. 
Az emlékmű előtt mind
annyian elkomolyodtunk. 
Felidéztük az 1849. júli
us 31-i csatát. Néztük a 

környéket, a virágokat, a kukoricatáblát, és a nyári meleg ellenére bor- 
zongva léptünk közelebb egymáshoz. Két nap alatt tettük meg az utat a 
szülőhelytől a halált hozó csatahelyig. Milyen hosszú volt ez az út Pető
fi Sándornak! Az emlékmű előtt együtt mondtuk el a Nemzeti dalt, majd 
elhelyeztük nemzeti színű koszorúnkat. A felnőttek és a gyerekek együtt 
érezték át ezeknek a perceknek az ünnepélyességét. Büszkék voltunk, 
hogy eljutottunk idáig.
Késő este érkeztünk Hargitafürdőre, következő szálláshelyünkre. Ma 
Csíkszeredához tartozó település, a csíkiak kedvenc síparadicsoma. Ne
vét 1898-ban törzskönyvezték és közigazgatásilag Csicsó községhez so
rolták be. Az első világháborúig tartozott hozza. Innen a Csicsói-fürdő 
vagy Csicsói Büdös-fürdő elnevezés. Hegyvidéki jellegű, helyi érdekű 
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fürdő- és üdülőhely. A Borhegyese 
lejtője közelében emelkedik a Kos- 
suth-szikla (1399 m). A hegyvidé
ki település tengerszint feletti ma
gassága 1300-1400 m, az Uz Ben- 
ce-menedékház magassága 1345 m. 
Hargitafürdő neve a kaolinkiter
meléshez, a változatos összetételű 
borvízforrásokhoz, a motettához, 
valamint a téli sportolási lehetősé
gek bő választékához kapcsolódik.
Hargitafürdő a Központi-Hargitában, Csicsói Hargita hegycsúcs (1761 
m) lábánál fekszik, 1350 m magasan. A Csicsói Hargitáról a déli fekvésű 
Bagolykő (1679 m) közelíthető meg.
Hargitafürdőt a kaolinkitermelése tette ismertté, meg a már régebbről 
használt borvízforrásai és motettája. Mindezek a Csicsói Hargita sűrű 
fenyveseinek szívében találhatók. Hargitafürdő motettái, gőzlői és a 
peremvidéken igen gyakori a vasas-magnéziumos, erősen szénsavas 
ásványvízforrások feltörése, melyek az erőteljes vulkáni utóműködésről 
tanúskodnak. Délre a Borhegyese (1379 m) magasodik a Fejszó-patak 
völgyfőjében (ugyanitt borvízforrás van). A síelésre alkalmas hó általá
ban 4 hónapot tart. Télen a középhószínt meghaladja a 60 cm-t.

Gyilkos-tó

A tiszta levegőn békésen telt az éjszakánk és kipihenten indultunk utunk 
harmadik napján következő állomásokhoz.

A Gyilkos-tó keletkezése, kialakulása:
1837-ben (amely rendkívül csapadékos év volt) a keletre emelkedő Gyil
kos-kő (1401 m) oldalából az agyagos lejtőtörmelék kellően megázva 
hegyomlásként zúdult alá és elgátolta a Békás-patak vizét, amelynek fő 
táplálói a Vereskő, a Hagymás, Likas és a Cohárd (vagy Nagy-Cohárd) 
patakok voltak. Tehát nedves lejtőmozgás következtében alakult ki a föld
tani-földrajzi irodalomban ismeretes természetes elgátolású tó, vagy tor
lasztó. Mások a tó keletkezését az 1838. január 11-i földrengéssel hozzák 
kapcsolatba. A hegyomlás után megindult a mészkőréteg aprózódása, 
mely nagy mennyiségű agyaggal keveredett. Ennek vízzáró hatásaként 
rövidesen megszűnt a folyóvíz szivárgása, és így fokozatosan kialakult 
a torlasztó. Régi neve Veres-tó (románul Lacu Rosu). Az egykori völgyet
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borító fenyőerdő maradványai, 
megkövesedett rönkjei, csonkjai 
még ma is kiállnak a tó vizéből. 
A vas-oxidos, meszes víz konzer
válta a fák csonkjait. A tó felülete 
szép időben visszatükrözi a partok 
vörös mészkőszikláit. A torlasztó 
véglegesen 1838 nyarára alakult ki. 
Ekkor vízállása magasabb volt és 
kb. 1 km-rel hosszabban felnyúlt 
a Hagymás-patak völgyébe. A ha
gyomány szerint a „gyilkos" elne
vezés onnan ered, hogy a kataszt
rófa idején pásztorok legeltették 
juhaikat a lejtőkön, amikor hirtelen 
elnyelte őket a föld. Más véleke
dés szerint a fenyőerdőt „gyilkol
ta meg" és „ma a vízből kimerede-

ző csonkok, mint valamely székely község elhagyott temetőjének kora
dó kopjafái, figyelmeztetik a vándort a múlandóságra - memento móri!" 
(L. Gyárfás Győző, 1910. 66). Ugyancsak népi hagyomány szerint egyik 
télen a tó jege beszakadt, és az átkelők belehaltak állataikkal együtt. Eső
zéskor a beömlő patakok sárgásvörösre festik a tó vizét, és tetemes
mennyiségű hordalékot szállítanak a 
tóba. Többen a vörös színű mészkőré
tegektől származtatják a Veres-tó ne
vet. A Kis-Cohárd hegység tömegének 
tükröződése a tó vizében számos festőt 
ihletett alkotásra.
Bátor gyerekeink kipróbálták a csó
nakázást az ősi fenyőfákkal teli tavon, 
majd útnak indultunk, hogy bejárjuk a 
Békás-szorost.
A Gyilkos-tavat elhagyva érünk be a 
Békás-patak völgyébe, a Békás-szo
rosba, ami a Keleti-Kárpátok legszebb 
és leghosszabb szurdokvölgye (5 km), 
A tényleges szorosnak három fő része 
van: a Pokol kapuja, a Pokol tornáca és 
a Pokol torka. A szoros a 200-300 méter 
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magas sziklafalaival Európa egyik természeti ritkasága, és a hegymá
szók paradicsoma. Csaknem valamenynyi szikla függőleges oldalával 
fordul a Békás-patak medre felé, ezáltal alkotva magas falakat. A kör
nyező hegycsúcsok átlag 1300 m magasak: Kis-Cohárd - 1352 m, Csíki 
bükk -1267 m.
A szoros legzordabb része a „Pokol tornáca".
Az Oltárkő (1154 m) a Békás-szoros legszembetűnőbb sziklatornya. Jól elkü
lönül környezetétől, és az egész szurdokvölgy fölött uralkodik. Csúcsára a 
Békás-szoros legszebb sziklamászó útjai vezetnek. Először a brassói alpinis
ták jutottak fel rá 1934-ben, ma három alpinista-útvonal vezet a csúcsra.
A Békás-patak egyik mellékága a Kis-Békás-patak, melynek szur
dokvölgyét Kis-Békás szorosnak nevezik. A patak a Ter-kő nyerge 
alatt ered, és egy 20 kilométer hosszú völgyben halad. A szoros leg
vadabb része a Kis-Szurdok-kő és a Csíki-bükk között található. 
A XIX. század végén a szoros alsó részét cölöpökön fekvő keresztgeren
dákkal fedték le, amelyen a kitermelt fa szállítását végezték. Az akkori
ban ipari remekműnek számító építmény csupán tizenkét évig üzemelt. 
A szoros egyetlen ismert nagyobb barlangja a Hóvirág-barlang, melynek 
28 méter hosszú és 26 méter széles termét 1973-ban diákok fedezték fel. 
Alját cseppkőmedencék borították, és szinte egymást érték a cseppkő
oszlopok. Az egyik mellékjáratban barlangimedve-csontokat is találtak. 
A barlangot a látogatók tönkretették, még mielőtt védetté nyivánítása és 
lezárása megtörtént volna.
Védett növényei közé tartozik többek között a kisasszonypapucs, a he
nye boroszlán, a havasi gyopár, a sárga tárnics, a zergeboglár, a bíborka, 
a kankalin, a nőszirom és a tiszafa. Védett állatai: holló, hiúz, siketfajd, 
barna medve, zerge, mogyorós pele, menyét, farkas, fekete harkály, haj
nalmadár, Apolló lepke.
A Gyilkos-tó és a Békás-szoros 1996-ban nemzeti park rangra emelkedett.

Korond

Hargita megye egyik legnagyobb települése, és így nevezik a patakot is, 
amelynek völgyében elhelyezkedik. Első írásos adata 1333-ból való. 
Középkori temploma 1533-ban épült, melyet a reformáció idején az uni
táriusok elfoglaltak. Átalakított formában, késő gótikus részleteket meg
őrizve ma is áll. A mai római katolikus templom 1910-1911 között épült. 
Mivel a mezőgazdaság soha nem tudta eltartani a lakosságot, külön
böző mesterségek honosodtak meg, melyek közül a fazekasság a leg
régibb, de itt maradt fenn a taplókészítés és a szénégetés mestersége is.
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Korond főutcája állandó jellegű kirako
dóvásár, ahol nemcsak a helyi, hanem a 
környék mestereinek termékei is várják a 
vásárlókat. Kezdetben máz nélküli „veres" 
fazekakat készítettek, melyek jól bevált 
főzőedények voltak. A köröndi fazekassá
got többször is veszély fenyegette. Amikor 
például divatba jöttek a mázas cserépedé
nyek, a köröndi fiatalokat elküldték Szé
kelyudvarhelyre, hogy ott megtanulják 
az új mesterséget. A fazekasság kitűnően 
eltartja a lakosságot, innen napjainkban 
sem vándorolnak el az emberek.
A községtől 2 km-re északra, Arcsó-fürdő- 

vel átellenben, a műút közelében, 643 méter tengerszint feletti magasság
ban helyezkedik el az ún. Rakodó-hegy, vagy Csiga-hegy. Az itt feltörő 
sósvizek, meszes lerakódások eredménye a köröndi aragonit. Színező
dését főleg a különböző alakban előforduló vasvegyületektől, a világos
sárga színt a berétegződő kéntől nyeri. Díszkőnek is használják.
Megcsodáltuk a főutcán áruló fazekasok munkáját, de aztán letértünk a 
község mellékútjaira, és felfedeztük azokat a szépségeket is, amelyek a 
főútról nem láthatóak.

Farkaslaka

Farkaslaka község Csíkszeredától nyugatra 65 km-re, Székelyudvarhely
től északnyugatra 11 km távolságra a Fehér-Nyikó patak felső folyásának 
völgyében helyezkedik el. A falut körülvevő dombvonulatokból északkele
ten 953 m magasan emelkedik ki a Gordon, északon a 908 m magas pálfalvi 
hegy és a 858 m magas Kalonda-tető fekszik. A községhez nyolc település 
tartozik. Az országutat és a régi főutcát a rá merőleges bekötőutcák kapcsol
ják össze. Növényvilágát főleg a dombvidékre jellemző növények alkotják 
(lombhullató erdők). Kaszálóit pompás mezei virágok, fűszer- és gyógynö
vények tarkítják. A falu lakosainak megélhetési lehetőségei közé tartozik a 
szénégetés, a fakitermelés és megmunkálás, a szövés és az egyre nagyobb 
teret hódító faluturizmus. A falu szülöttjének, Tamási Áronnak szülőháza 
mellett még számos turisztikai látványosság várja az erre látogatókat, mint 
pl. a mondavilágból ismert Firtos-hegy, a székelyszentléleki múzeumház, a 
Tamási Áron sírkert, az 1854-ben felszentelt templom, valamint jó néhány, 
a népi építészet jegyeit hordozó "vénház" és csűr.
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Farkaslakán Tamási Áron sírjánál tisztelegtünk. 
Az író síremléke a falu szélén lévő templom mel
lett, egy nagy székelykapu mögött áll. A síremléket 
egyetlen kvarcittömbből Szervátiusz Jenő és Tibor 
faragta, 1972-ben állították fel.
Éjszakai pihenőre ismét visszatértünk Hargitafür- 
dőre. Másnap reggel nehezen indultunk tovább. Kora 
reggel még bejártuk a környéket és ismét megcsodál
tuk a természet különös természetformáló erejét. 
Elérkeztünk utazásunk utolsó napjához.

SzÉKELYKERESZTÚR

A település a Gagy és Fehér-Nyikó vizének a Nagy-Küküllőbe való ömlésé- 
nél jött létre. Az 1334-es pápai tizedjegyzékben már ott van a neve. 1459-ben 
fordul elő először, mint mezőváros, központja és névadója az oklevélileg 
először 1505-ben említett Keresztúr-fiúszéknek. A mai város szerkezetileg a 
központi városrészből, a nyugati részen fekvő Keresztúrfalvából - ez lenne 
Szitás-Keresztúr - és a keleti részen lévő Timafalvából alakult ki.
A város központjában áll a római katolikus templom késő gótikus épülete, 
szentélyén az 1458-as évszámmal. A Szent Kereszt tiszteletére szentelték. 
Az 1968-1971 közötti ásatások nyomán a régészek XI-XII. századi sírokra 
bukkantak körülötte, és egy korábbi templom alapfalait is megtalálták. 
Ekkor került felszínre egy beépített fal részlete, s azon régi, a XV. század
ból származó falképek. A freskótöredéken egy püspök alakja látható. Az 
északi fal freskóját, amelyen egy sárkányon ülő női alak látható, 1904-ben 
fedték fel. A templom mai formáját nagyrészt a XV. században nyerte. A 
templom egyik harangja is a XV. századból való. Az 1904-ben történt nagy 
javítások alkalmával az északi fal töredékes falképeinek egy része meg
semmisült. A katolikus iskola a XVII. században - 1646-ban - létesült.
Az unitárius templom 1782-ben épült, mellette nyílt meg 1793-ban az uni
tárius gimnázium. Ma Orbán Balázs nevét viseli. Az iskola Orbán Balázs 
nevét először 1940-ben vette föl, a „legnagyobb székely" iránti tiszteletből 
és elismerésből, aki a gimnázium tanulóinak javára értékes alapítványokat 
tett, könyvtárát nagy értékű könyvadománnyal gazdagította.
A főtéren, a katolikus templom mellett áll a Lengyel-féle lábasház, a város 
érdekes építészeti emléke. A főtéren található a Városi Múzeum. Gyűjte
ményének alapja az egykori unitárius gimnázium gyűjteménye, amely
nek helye - még a két világháború közötti időben - a tornaterem karzata 
volt. Itt volt az első gyűjteményes kiállítás is 1946-ban, amely egyben az 
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intézményesített megalakulás éve is. Értékes gyűjteménye a népi ipari 
szerkezetek, gépek sokasága - olajütők, posztóványolók, kézmalmok, 
vízfűrészek - a régi kisiparosság és háziipar eszközeinek gazdag és érde
kes tárháza. Az 1970-es évek városfejlesztésének következményeképp 
alakult a modern baromfitenyészet, sertéshizlalda, acélmű, takarmány
gyár, zöldségkertészet. A Sóskút a város helyi érdekű fürdőtelepe.

Székelykeresztúron előre 
megbeszélt program sze
rint várnak bennünket 
az ottani általános iskola 
Hagyományőrző csapatá
nak tagjai. Amíg a találko
zásra vártunk, elsétáltunk 
a Gyárfás-házhoz. A város 
híven őrzi Petőfi Sándor 
emlékét. Petőfi itt töltötte 
élete utolsó éjszakáját a 
Gyárfás-kúriában. A ház 

falára 1928-ban tették a márványtáblát a következő szöveggel: „Ebben 
a házban töltötte utolsó estéjét Petőfi Sándor 1849. július 30-án." Sokáig 
volt Petőfi ittlétének „élő" tanúja az öreg körtefa, amelyet utóbb már csak 
vaspántok tartottak össze. A legenda azt tartja, hogy e körtefa alatt sza
valta el Petőfi az Egy gondolat bánt engemet című versét, 31-én reggel, 
megjósolva aznapi halálát. A körtefa „tanúságát" megörökítő Kányádi 
Sándor (a közeli Nagy galambfalván született) versét márványtáblába 
vésve olvashatjuk:

„Haldoklik az öreg tanú, 
Petőfi vén körtefája. 
Azt beszélik, ő látta volt 
verset írni utoljára." 

Az öreg körtefa helyére a kegyelet új csemetefácskát ültetett. Az általá
nos iskola ma Petőfi Sándor nevét viseli. A költő emlékére Márkos And
rás szobrászművész 1948-ban egész alakos szobrot tervezett, az ebből 
átalakított mellszobor az iskola udvarán található. Az új egész alakos 
bronzszobor, amelyet 1971-ben a főtéren állítottak fel, ugyancsak Már
kos András munkája. A székelykeresztúri temetőben Petőfinek „legendái 
sírja" áll. Hiába állapította meg pesti orvos szakértő, hogy az előbb titok
ban, majd 1902-ben ünnepélyesen újra eltemetett csontok nem lehetnek a 
költő földi maradványai, a timafalvi temetőben kőtáblát állítottak Petőfi 
nevével és a második temetés dátumával. De hát... ki tudja, hogy a költő 
valójában hol van eltemetve?!
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Mi is meghallgattuk az Egy gondolat bánt engemet c. verset, majd a megér
kező testvércsapatunk tagjaival beszélgettünk. Felelevenítettük a közös sáros
pataki élményeket, közös képeket készítettünk aztán indultunk hazafelé. 
Indulás előtt két játékot hirdettünk a gyerekeknek. Az első az „Örökség" 
keresési játék volt. Ennek kapcsán rajzot kellett készíteniük olyan, az út 
témájához kapcsolódó helyről vagy tárgyról, amely leginkább megra
gadta, megszólította őket. Azt hogy ki, milyen örökséggel tért haza, a 
mellékelt néhány fotó elárulja.
Másik játékunk a napi élményekre vonatkozott. Mindennap reggel 
egy-egy feladatlapot kaptak a jelentkező gyerekek. A feladatlap az 
aznapi út érdekességeivel, tudnivalóival, különös természeti jelensé
geivel, híres embereivel volt kapcsolatos. A feladatlapokat esténként 
leadták, értékeltük, és a másnapi induláskor ismertettük az ered
ményt. A játék - és az utazás - végén a legjobban teljesítő tanulók 
értékes könyvajándékot kaptak.
Az út emlékét fejünkben, szívünkben őrizzük. A felidézést pedig fotóal
bum és videofilm segíti.
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Lénárd József

AZ ŐSZI PÁRA

Az őszi pára színeket lehel már 
minden faágra, mozgó szélpödrö 

most a Mecsek. Az egész egy tűnő, 
ködlehelet. Keresi hol a leltár

a madársereg. Magot kutat, s nem talál. 
Hegyoldal kertjeiben leszedhető 
szőlőfürtök terítéke közt zörgő 

a szárnycsapkodás. Majd a lassú halál

a nyárból az őszbe vegyül, elalszik, 
a meleg. Cinegéket kerget a szél, 

és mind visszanevet. A nap már alig

kutat az ablakokon be. Nevetgél, 
ügyetlenül meg-megbújik egy felhő 

felett, fodrozza. Várjuk, s nem jön elő.
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FORRÁSFELÚJÍTÁSOK
A MECSEKBEN

Baumann József

A Lóri-forrás újjáépítése

2005. május 13., péntek. Városi autóm ismét terepjáróvá lépett elő, mert a 
forráshoz a szerszámokat másképpen nem tudjuk beszállítani. A környé
ken erdészeti munkák folynak, és a fa szállítására használt nagy teherautók 
a régi kövesutat teljesen felszántották. Autómat úgy irányítom, hogy a fel
nyomódott kőperemek tetejére kerüljenek a gumik, azon egyensúlyozga- 
tok, amíg beérünk a Lóri vadászház mellé. A vadászházig vállon viszünk 
mindent, mert a kis mezőn az út csak nagy traktorokkal járható. Bal olda
lon az erdőt kivágták, mert nem odavalót ültettek annak idején. Tisztítás 
után zömében tölggyel fogják beültetni a most rendezetlen területet.
A forrásnál a régi kép fogad, a forrás vasajtaja nyitva, a környéken 
magasra nőttek a lágyszárú növények. A víz felszínén egy mókustetem 
ringatózik néhány mellé hullott falevéllel. A forrás alsó, kivésett résén 
csordogál kifelé a forrásvíz. A kifolyt vízben lévő vas-oxid kicsapódik a 
mederben lévő kövekre, faágakra.
Kriston Barnabásnak és Biki Endrének elmondom elképzelésemet a for
rás átalakításáról. A régi forrás kútrészét meghagyjuk ülepítőmedencé
nek, azzal a változtatással, hogy hermetikusan befalazzuk a tetejét. így 
a szándékos és természetes vízszennyezést nagyrészt kizárjuk. Innen 
gégecsővezetéken keresztül a forrásvizet elvisszük negyven méter távol
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ságra, ahol az új forrást kialakítjuk. A forrás a patak oldalában, egy kis 
bevágásban lesz kialakítva, ahol védve lesz a területről lefolyó vizektől. 
A fiúk, amikor meglátták a távolságot, ahova ki kell ásni a csőnek a kis 
árkot, azt mondták, hogy ezzel ma nem végzünk. Vigasztaltam őket, 
hogy nem baj, majd befejezzük máskor.
ők ketten nekiálltak bozótvágóval megtisztítani a terepet a kút és a leendő 
forrás között, én készítettem néhány fotót, majd nekiálltam a régi kútfej 
lebontásának. A tisztáson a magasra nőtt fűszálak kíváncsian fordították 
felénk magoktól duzzadó fejüket. Csattogott a bozótvágó az ágakon, a 
kétkilós kalapács nagyokat ütött a felmelegedett véső fejére. Lazultak a 
kemény kövek, és hamarosan a rozsdás, keretes vasajtó is a fűben pihent. 
Egy nagyobb lapos mészkő leemeléséhez barátaim segítségét kérem. Meg
lazítom a kőtömböt, szerszámot dugunk a résbe, és megemelve oldalra 
tesszük. Most láthatóvá válik a kút teljes keresztmetszete, ami hatvan cen
timéter, egy ágdarabbal megmérve egy méter ötven centiméter mély.
Vödörrel kimerjük a vizet, kíváncsi vagyok az alján lévő vízérre. Több 
vödör víz kimerése után látszik, hogy beszűkül az alsó keresztmetszet a 
felére, és alatta a kavicsos köves talaj. A régi kifolyócsövet bent hagyom 
ledugaszolva, hogy ha szükséges, azon keresztül tudjuk fertőtleníteni a 
vizet. A szúnyograjok fáradhatatlanul kóstolgatnak bennünket, és még 
a szúnyogriasztót is mintha kedvelnék. A barátaim a medret ássák egy 
ásónyom mélységre - ahol tudják - a sok gyökértől. Én a régi forrás elő
terében vésem ki a köveket a csőnek.
Néha találkozunk az erdei hűtőszekrénynél, ami egy bokor árnyékánál 
van, és iszunk egy turistafröccsöt, ami bor és tonik keveréke.
Kész az árok, és kiterítjük a csövet végig a nyomvonal mentén, majd 
vízüveges cementes anyagot keverek, és beragasztom a cső végét az üle
pítőmedencébe. A medencéből kimerjük a vizet ismét, hogy a ragasztó
anyagnak legyen ideje megkötni.
Mindhárman nekiállunk a cső fektetésének és az árok betemetésének. 
Csizmáinkon vastag talpat képez a nem kellemes illatú sár, alig bírunk 
lépni vele. A csőre a kibontott kövekből teszünk nehezéket, na meg azért 
is, hogy a vaddisznóknak a turkálási kedvét kissé csillapítsuk. A vége 
felé toldani kell a csőbe, mert nem éri el a leendő forrás helyszínét. Ráte
kerjük az összekötő idomot, és folytathatjuk az árok betemetését.
Az ülepítőmedencében gyarapodik a víz, és most engedjük, hogy a 
beépített csövet elérje. Lessük, hogy mikor bújnak az első cseppek a 
csőbe. Elindulunk lefelé az új forrás kifolyójához az általunk kitaposott 
ösvényen, hogy az első vízcseppek megjelenését láthassuk. Percek telnek 
el, közben nézegetjük az ökörszem röpdösését a korhadt fák között. 
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Megbillen a gégecső vége, és kibukik belőle az első néhány deci víz, 
majd folyamatosan csordogál. Örülünk a csörgő víznek, majd a cső végét 
elfordítjuk, nehogy a munkaterületünket feláztassa.
Endrével az új forrás kifolyójánál földmunkát végzünk. Barnabás köve
ket hord és kiirtja az útban lévő bozótost.
Fényképezni szeretném a munkálatokat, csak nem találom a gépemet, 
pedig a mogyoróbokorra akasztottam. Megnézem a hátizsákomat, de ott 
sincs. Már hárman keressük, és csak úgy lehet az elveszés, hogy bozótir
tás közben ággal együtt félre lett dobva véletlenül. Az ágakat szedegetjük 
ki a völgyből, én a kitermelt földet terítem szét óvatosan. Mindannyian 
lelkesen és aggódva keressük a nem olcsó fényképezőgépet, amikor Bar
nabás felkiált, hogy itt van. Az egy helyre dobált ágak között a fekete tok
jában ott lapul a gépem. Nagy öröm mindhármunknak, hogy megkerült, 
így már nyugodtan folytathatjuk a munkát tovább.
Barnabás kimegy a kocsihoz a cementért, hogy az ülepítőmedence tetejét 
hermetikusan lezárjuk falazással.
Endrével az új falazat földmunkáit készítjük, és köveket hordunk félút- 
ról, ahova még az elmúlt évben az Árpádtetői erdészet munkatársai, Jer- 
szi Lajos, Szász Béla, Orsós József rakták.
Kevertünk egy vödör betont, és az ülepítőmedencét elkezdtük felfalazni. 
Először a nagy háromemberes mészkő lapot tettük helyére, majd a kiseb
bekkel körberaktuk a tetőt. Mindenhova kellő vastagságban betont rak
tunk a stabil kötés miatt.
Barnabásnak programja van, ezért jött motorral idáig. Megköszönöm a 
segítséget, és jó utat kívánunk neki.
A gégecső végén folyik a víz, megmérem a hőmérsékletét, ami 8,6 fok, a 
vízhozama 2 liter percenként.
Rakosgatjuk a köveket a kiásott helyre és kialakítjuk a forrás kifolyócsö
vének a végleges helyét, majd a köveket rögzítjük betonnal. Az alumíni
umcsőbe beledugjuk a levágott gégecsövet, és elvezetjük vele a vizet a 
munka területről.
A szerszámokat elmossuk, rendet rakunk a környéken, majd jól felpa
kolva elindulunk az autóhoz, az erdészbódéhoz.

2005. május 20., péntek. Szép napos időben kerülgetjük a mély kerékvá
gásokat a félig köves úton, és izgulunk, hogy szerencsésen elérjük a Lóri 
vadászházat. Sajnos a házig nem lehet bejutni, mert a kis rét elejét a nagy 
gépek teljesen feltúrták. Az erdészet kis szerszámosbódéjánál állok meg, 
innen indulunk a forráshoz vezető ösvény felé. Minden kezünkben szer
szám, hátunkon a hátizsákban további nehezékek, melyeket cipelnünk 
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kell. A kék égen gyülekeznek a habos felhők, a bokrokon madarak dalol
nak vidáman. Az úton több helyen vizes területeket kell kikerülnünk, 
pedig csizma van rajtunk.
A forrás vizének csobogását már messziről halljuk, és látjuk rajta meg
csillanni a napsugarakat. Minden úgy van, ahogy egy hete abbahagytuk, 
csak a csörgő víz ásott magának egy kis medrecskét. Jó lepakolni a szer
számokat és a nehéz hátizsákot.
Fütyöléseket hallunk, majd később meglátjuk az erdészet terepjáró
ját, amint felénk közeledik. Irányítom őket a forrás felé, mert a kocsin 
van a cement és a folyami homok, melyek a mai munkánkhoz nél
külözhetetlenek. Ásványi Sándor gépkocsivezető és Szász Béla favágó 
szállnak ki a gépkocsiból. Örömmel üdvözöljük egymást, bemutatom 
nekik segítőmet, Biki Endrét, majd lepakoljuk az anyagokat és a moto
ros fűrészt a terepjáróról.
Endre a forrás köveinek a földet egyengeti, én az erdészet dolgozóival 
az öreg tölgy közé nőtt gyertyánfák kidöntésénél segédkezek. Fölzúg 
a fűrész, és a környékről a csendet messzi távolba elzavarja. Éles fogai 
hamar átrágják a combnyi vastagságú fát, amely nagy robajjal dől a földre. 
Béla gyorsan eltávolítja a vékony ágakat, majd a darabolás következik. 
A levágott ágakat a forrás régi medrébe dobáljuk, hogy elkorhadva majd 
hőszigetelőként hasznosuljon. A mogyoróbokrokon is végzünk egy kis 
felújítást, így már mindjárt szellősebb és szebb lett a környék. Az új for
rás mellett is kivágjuk a száraz fákat és ágakat, melyek nem illenek bele 
az új környezetbe. Egy óra telt el, és a környék sokkal szebb és ápoltabb 
lett. A napsugarak belátnak a völgybe, és onnan szippantják fel a habos 
felhők készítéséhez szükséges nedvességet.
Elbúcsúzunk barátainktól, akiket vár másutt a munka, mi pedig nekiál- 
lunk a beton keverésének.
A kövek egyre szaporodnak a kifolyócső körül, és kezd kialakulni a for
rás homlokfala.
A forrás ülepítőmedencéjét, fertőtlenítőoldattal körbemossuk, és vég
legesen hermetikusan lezártuk. A vadászház illemhelyébe klórmész 
oldatot öntöttünk, mivel sajnos közel van a forrás vízbázisához. A forrás 
melletti fára felkötjük a figyelmeztető táblát, ahova felírtuk, meddig nem 
szabad a forrás vizét ivásra felhasználni.

Az öreg tölgy tövénél észreveszek egy széncinkét, amint csőrében ele- 
séggel, zaklatottan röpdös ide-oda. Távolabb mentem és figyeltem, hova 
viszi az eleséget. Gyorsan röpülve eltűnt az öreg fa gyökerei fölött a 
sötétben, majd később üres csőrrel tovaszállt.
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A mészköveket válogatjuk forma és vastagság szerint, majd beépít
jük őket. Sajnos a cement gyorsabban fogy, mint gondoltam, emiatt 
abba kell hagynunk a munkát. A sok kő, amit felhalmoztunk majd
nem mind elfogyott, de még kellene a falazatot formázni, hogy még 
szebben mutasson.
Endre az út fölötti nagy dagonyánál ás egy elvezető árkot, ahonnan leg
alább háromszáz liter vizet elvezetett a régi forrás medrébe.
A szerszámokat elmossuk és nekiállunk a turistajelek alapozásának. 
Kaparjuk a fák érdes kérgét, majd fehér alapozófestékkel sablon segítségé
vel felfestjük a fehér alapot, amelyre majd később a zöld körjelzés kerül. 
Kicipeljük a szerszámokat a bódéhoz, lemossuk a csizmánkat, és mivel 
még van időnk, elindulunk, hogy megnézzük a Büdös-kúti kulcsosház
nál a felújítási munkákat.

2005. május 22., vasárnap. Feleségemmel, Ágival jövünk befelé a ten
gelytörő úton, hogy elérjük úti célunkat, az erdészeti bódét. Még ki sem 
pakoltunk, máris megjelennek a cserkészek, hogy segítsenek bevinni a 
zsák cementet. A 43-as PCF Cserkészcsapat itt táborozik a Lóri kulcsos
házban, és ők is segítenek a forrás terepmunkálatainak kialakításában. 
Összerakták a kivágott fahasábokat és elhordták a fölösleges ágakat a 
forrás mellől. Most ketten cipelik az ötvenkilós zsákot a nehéz terepen 
egészen a forrásig. A forrásnál megbeszéljük a feladatokat, melyekben 
tudnának még segíteni.
Ági nekiáll a turistajelek másodszori átkenéséhez, én pedig keverem a 
betont, majd folytatom a forrás falazatának kiépítését.
Elfogyott az idehordott kő. Mindig a legjobbat választom ki, amíg lehet
séges, később törnöm kell a nagyobbakból.
Kellemes az idő, a szúnyogok sem zavarnak a munka végzésében. A 
cinege még mindig eteti fiókáit az öreg tölgy gyökerei között, már a 
hangjukat is hallani a nagy tolakodásban.
Ági a fugázásban is segít, igaz, rá kell szólnom, hogy van szerszám, nem 
kell kézzel kenni az építőanyagot a kövek közé.
Néhány megmaradt nagy követ összetörök, csak így tudom idecipelni, 
hogy a kis vízeséshez beépítsem őket. Kialakítom az elfolyó szűk med
rét, és néhány perc múlva kiveszem a gégecsövet az alumíniumcsőből, és 
ráengedem a vizet a végleges mederre. A forrásvíz végigszalad a meder
ben, a partoldalba jutva elindul a leejtőn a nagy patak felé.
Már csak kisebb simításokat végzünk, és elkészül a forrás, lehet fotó
kat készíteni róla. Áginak tetszik a formája, nekem még kicsit idegen, 
de a vízesés tetszik.
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Ági elmossa a szerszámokat, én pedig a fehér alapokra felfestem a 
zöld körjelzéseket, így már minden turista könnyen megtalálja majd 
a forrást.
Késő délután van, amikor fáradtan elindulunk hazafelé, a sárfoltoktól 
alig felismerhető kis autónkkal.

A Kőfejtő-kút felújítása

2005. június 30., csütörtök. A Dóczy-malmot elhagyva, lassan haladunk 
befelé az erdészeti úton a megpakolt városi kis autóval. Kerülgetem a 
gödröket és a behajló vastagabb ágakat. Öt perc sem telik el, amikor las
san félreállok a Kecske-hátra vezető út mellett. Biki Endrével kipakol
juk a cementet, a homokot, a szerszámokat. Feltesszük a Kőfejtő-kutat 
jelző táblát a fára, melyen virítanak a szép új turistajelzések. A jelzéseket 
a napokban újította fel Strasser Péter. Megtisztítjuk a Bikkfa-forráshoz 
vezető kis ösvényt a jobb járhatóság érdekében, fűrészeljük az útra dőlt 
fákat, és sarlóval levágjuk a magasra nőtt lapuleveleket.

Szerszámokkal és anya
gokkal felpakolva elindu
lunk befelé a Kőfejtő-kút- 
hoz. Kellemes nyárias az 
idő, a lapulevelek jelleg
zetes illata megtölti a völ
gyet. Mátyások rikoltoz- 
nak felettünk, hangjukat 
erősen verik vissza a több 
emelet magas homok
kő sziklák. Átmászunk a 
mohás köveken és a pa
takmedren, majd a forrás
sal szemközti oldalban le
pakoljuk terheinket.

A forrás vize a nagy kőtömb alól csorog kifelé az agyagmárgába mélyített 
kis medencébe. Csillogva siet tovább a kövek között bújócskázva kifelé a 
völgyben. Készítek néhány felvételt a forrásról és környékéről, majd neki- 
állunk a kis ülepítőmedence beásásának az agyagmárgába. Felváltva farag
csáljuk Endrével a szép zöldes és sárgás színekben szétterülő agyagmárgát. 
Megcsörren a telefonom, és érkező segítőink jelentkeznek be a kocsitól, 
hogy az ott lévő cementet és homokot behozzák-e. Elmondom, merre jöjje
nek a forráshoz, és hogy vigyázzanak a terhet cipelve a csúszós talajon.

Biki Endre, Kriston Barnabás, Plantek István
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Éppen az ülepítőmedencéből kifolyó forrásvíz mennyiségét és hőmér
sékletét mérjük, 5 liter percenként, és 10,6 fokos, amikor megérkezik 
Kriston Barnabás és Plantek István. Örülünk a találkozásnak, és ennek 
örömére felpattintunk néhány dobozos sört. Amíg a kesernyés hűsítő 
folyadékot iszogatjuk, elmondom, hogyan fogjuk a forrást átalakítani 
kifolyócsöves rendszerűre. A foglalómedencét és az azon csobogó friss 
vizet már látják. A sziklatömböt, amely alól a forrás fakad, függőle
ges irányban lezárjuk egy azonos szemcsenagyságú homokkő falazat
tal. Ennek az a feladata, hogy a szennyeződéseket, kizárja a forrásból. 
A kifolyócső előtti részt simára képezzük ki, hogy a kiáramló víz az oda
hulló leveleket könnyedén elmoshassa.
Barnabást és Pistát megkérem, készítsenek ösvényt a forráshoz a kis 
patak oldalában. Endrét megkérem, tisztítsa meg a forrás tábláját és fesse 
át feketére a betűket. Én keverek egy adag betont, és vízüveggel keverve 
gátat készítek az ülepítőmedence elé és körben, a vízfakadás irányában. 
A hátsó gát betereli a vizet a medencébe, és onnan a forrás csövén jut a 
szabadba. Köveket gyűjtök és befalazom a kifolyócsövet.
Barnabásék szépen haladnak a munkával, csak valami kis darázsféle 
fészkét megbolygatták, mert itt repkednek körülöttünk. Köveket horda
nak a falazáshoz, és a kis ösvény oldalát is kövekkel erősítik meg. Endre 
befejezte a festést, így megkérem, hogy menjen el az Eta-forráshoz, és azt 
a táblát is fesse át.
Fáj a derekam és a csuklóm, ezért megkérem Istvánt, hogy egy nagy adag 
betont keverjen a vödörben. Barnabás még mindig a köveket hordja és 
erősíti a kis gyalogösvényt. Jólesik néhány korty sör pihenés közben.
A magas homokkő falak kíváncsian nézik szorgos munkánkat, és az 
iszalagok is lejjebb csúsznak az érdes falakon.
Pistával beillesztjük a kőtömböt a sziklafal alá és kiékeljük, majd betonnal 
kitöltőm a réseket. Újabb nagy, formás követ gurítunk ide, és előkészít
jük az alapját, beillesztjük, és ismét jöhet a kiékelés és a betonos rögzí
tés. Alakul a forrás homlokfala, már csak kisebb réseken lehet a szikla 
alá belátni. Kihallatszik a forrásvíz csobogása, amint az ülepítőmeden
cébe csordul. Barnabás és Pista újabb követ próbál kiásni, ami sikerül is 
nekik, csakhogy nagyon nehéz, nem tudjuk idehozni biztonsággal. Úgy 
döntünk, hogy a patakmederbe jó lesz átjárónak, a víz nem tudja majd 
elmosni. Megérkezik Endre és elmondja, hogy a festék éppen elég lett az 
íráshoz, de a cserkészliliomra már nem jutott.
A falazásnál az utolsó rést is eltömítem, megtisztítjuk az előteret a külön
böző méretű kövektől, melyek megmaradtak.
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Barnabás és István összeszedi dolgaikat, mivel időre kell Pécsre érniük. 
Készítek felvételt a forrásépítőkről a forrás előtt, majd megköszönöm 
segítségüket az elvégzett munkában.
Már elmostuk a szerszámokat és a megmaradt anyagokat rendeztük, 
amikor rájöttünk, hogy ezzel egy kőgátat tudnánk építeni a forrás fölé, 
a lecsúszó kőzet és föld útjába. Az elképzelést tett követte, én nekiálltam 
betont keverni, Endre köveket rakosgatott a forrás alá. Letisztítottam a 
nagy kőtömböt, vastagon betont öntöttem rá, majd ebbe ragasztottam a 
kisebb-nagyobb kődarabokat. Jobboldalt, amerre lejtett a kő, rést hagytam, 
amin a legördülő apró kövek és a föld a forrás előtere mellé lecsúszhat. Ha 
majd erre járunk, könnyedén megtisztíthatjuk a forrás előterét. A forrás 
előterének elszennyeződését ezzel a gáttal sikerült megvédenünk.
Minden anyagot felhasználtunk, így kifelé csak a szerszámokat kell 
cipelnünk. A friss fugákba mohatelepeket nyomkodok, hogy minél előbb 
bezöldíiljenek a kövek.
Felvesszük a hátizsákokat és a szerszámokat, majd elindulunk kifelé az 
új ösvényen a szép völgyből, ahol egy megújult forrásból csörgedezik a 
friss forrásvíz.
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Bepakolunk a kocsiba és a Cserkész-forráshoz megyünk. Én a forrás kör
nyékét tisztítom meg, Endre a Cirkó-forráshoz siet, hogy egy ideiglenes 
forrástáblát kihelyezzen.
Egy kellemes és hasznos napot töltöttünk el a Mecsek enyhet adó hús 
völgyében.
A Bikfa-forrás vízhozama 6 liter percenként, és 11,3 fokos.
A Kőfejtő-kút vízhozama 5 liter percenként, és 10,6 fokos.
A Cserkész-forrás vízhozama 100 liter percenként, és 10, 7 fokos.

Új Mária-kép

2005. július 22., péntek. A Mária-kútnál régen egy öreg bükkfán lemezre 
festett Mária-kép volt látható. Idővel a festmény megkopott, és az öreg 
bükk is kidőlt, maga alá temetve a képet. Néhány évvel később a Tolna 
megyei természetjárók egy bükkfára kis fémdobozt készítettek, és abba 
egy Mária-szobrot helyeztek. Arra járva a kirándulók kíváncsiságból 
levették és többször el is törték. Az elmúlt évben a kis szobrot beragasz
tották a doboz aljába, hogy a töréseket elkerüljék.
A forrást csak a térképet ismerők fedezték fel, valamint a közeli falvak 
lakói, akik a kis Mária-szoborhoz jeles ünnepekkor kijöttek, és virág
csokrokat, valamint koszorúkat kötöztek a fa oldalára.
Látva a hely szépségét, a forrás bő vízhozamát, valamint a kegyhely 
fontosságát, elhatároztam, hogy egy szép Mária-képet készítek, mely az 
erdészeti útról is látható.
A Mecsek Egyesület és a 
Mecseki Erdészeti Rt. támogatta 
elképzelésemet, és anyagi támo
gatásukról biztosítottak.
A Mecseki Erdészeti Rt. Pécs- 
váradi Erdészet igazgatója, 
Ripszám István biztosította szá
momra a méret szerinti fage
rendát, valamint a deszkákat a 
tárló elkészítéséhez.
A Ciszterci Rend Nagy Lajos 
Gimnázium igazgatója, Páva 
Péter megengedte, hogy az iskola 
asztalosműhelyében a munkát elvégezzem - nagyrészt munkaidő után, 
így álltam neki az előzetes terveim alapján a gyártásnak. A faanyagokat 
legyalultam és lenolajkencével átitattam kétszer.
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Kiszerkesztettem a csúcsot, és a 
gerendának a négy sarkát szög
letesen kifűrészeltem, majd 
lekerekítettem a szebb forma 
érdekében.
Összeállítottam a tárlórészt, 
és összeragasztottam vízálló 
ragasztóval, majd a kötés után 
felcsavaroztam a gerenda kifű
részelt részére, de előtte azt is 
bekentem ragasztóval. Követ
keztek az apró javítások, repe
dések kikenései, csiszolások,

csavaros erősítések. A tárló elkészítésében kollégám, Bolvári György 
segített, aki nélkül sokkal tovább tartott volna a munka elvégzése.
A tartógerenda vizes talajba kerül, ezért egy vastag falú vascsövet készí
tettem nagy talppal, ami majd a földbe kerül, és ebbe lesz állítva a tárló 
a Mária-képpel. A gerenda alját hengeresre gyalultam és rápróbáltam a 
vascsövet. Minden rendben, jöhet a cső alapozása rozsdamaróval, majd 
később a festés. A faszerkezetet kétszer átfestettem favédő festékkel, ami 
már más alkalmakkor is bevált.
A Mária-kép kiválasztásához sok könyvet átnéztem, de az igazit még nem 
leltem meg igazán. Pécs belvárosában sétálva a kegytárgyboltban leltem 
meg az igazit az eladó szolgálatkészségének köszönhetően. Alig bírtam 
levenni róla a szememet. Megragadott a Medjugoré Mária szépsége, az arc 
sugárzó jósága, a színek harmóniája. Az eladó - megtudva, miért keresgé
lek a képek között - aprópénzem nem lévén, odaajándékozta a füzetlap 
nagyságú képet. Megköszöntem, és búcsúzáskor megígértem, hogy az 
elkészült „alkotásról" a beépítés helyszínén fotót készítek számára.
A képet fotótechnikával egy műanyag lapra kinagyíttattam, és fényvédő 
fóliát tetettem elé. A kép körüli szabad területek kitöltéséhez az iskola 
rajztanáraitól és hitoktatóitól kértem tanácsot.
A fej köré fénysugarakat szimbolizáló kiegészítők kerültek a csillagok 
helyett, és fölé a középpontba egy csillag szimbólum. A kép tárlójában 
alul tölgyfába mart arányos felirat MÁRIA-KÚT.
A képet tölgyfa keretbe foglaltam, elé törésvédő fóliával ellátott üveget 
tettem - az esetleges kisebb rongálásokat megelőzve.
Felvételt készítek az elkészült „alkotásról" a munkapadon, ami egy hasz
nálaton kívüli pingpongasztal, ahol már többen megcsodálták a képet, 
érdeklődtek, hova kerül.
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Az új Mária-kép beépítése

2005. július 22., péntek. Minden készen állt a szállításra, csak megfelelő szál
lítóeszközt kellett keresni, mivel az erdészet terepjárójára nem fért rá.
Erdei Sándor vállalkozó kiszállította a tárlót az anyagokkal együtt a 
Magyaregregyhez közeli Vár-völgybe.
Kellemesen süt a nap, a patak hangosan csobog a kövekkel teli meder
ben. A szerszámokkal lejárót készítünk a forrás felé, hogy biztonságosan 
behozhassuk a nehéz tárlót.

A kút vízhozama 200 liter percenként, és 9,8 fokos.
A fiúk köveket gyűjtenek, hogy a gerendának oldalról körben díszes 
támaszt falazhassunk, én a Mária-kút forrástábláját csiszolom le és fes
tem be feketére.
Három nagyobb követ messzebbről kell hozni autóval, mert a környéken a 
többit már felhasználtuk. Legurítjuk a partoldalon őket majd át a patakon és 
neki a gerendának. A réseket betonnal és apró kövekkel kitöltjük. A fugákat 
vizes ecsettel simára kenem, amíg a többiek a szerszámokat elmossák.
Ismét egy szép alkotással lett gazdagabb környezetünk, és reméljük, 
hogy egyre több ember lesz, aki hasonlókat készít, vagy az elképzelése
ket támogatja munkájával, pénzzel vagy eszközökkel.
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Erdei Sándor, Biki Emire, Siiobl Tamás j/i Maria-kiitnal (Baumami / J|

A Sárkány-forrás felújítása

2005. augusztus 24. Munkahelyemen a feladatok elvégzését ma a főnö
köm engedélyével előbb befejezhettem, így már egy órakor elindulhat
tunk Biki Endre barátommal Orfű felé, hogy a Sárkány-forrást felújítsuk.
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A forrás évek óta elhanyagolt állapotban van. Hiányzik a tisztítónyílás 
fedele és a kifolyócsöve is eltörött, a környezete rendezetlen.
Orfű táblájától néhány méterre a padkára hajtva megállók, és kipakoljuk 
a kocsiból a szerszámokat, cementet és homokot. Első fordulóval a szer
számokat cipeljük le a magánterület szélét követve, majd a többi fordu
lóval minden lekerül a csöves hátizsákra szerelve.
A Mecsek egyik legszebb sziklás völgyében vagyunk, ahol mohákkal 
zöldre festett sziklák, gímharasztok, holdviolák, mécsvirágok, fodorkák 
színesítik a tájat. A völgy az év nagy részében bakancsban kis ügyesség
gel járható, és kellemes túralehetőséget biztosít az erre járóknak. Több
ször tisztítottuk a völgyet, mert a környéken lakók és az úton közlekedők 
sokszor szeméttelepnek nézik ezt a csodálatos és élővilágában gazdag 
területet. Ha egyszer végigjárnák, biztos vagyok benne, sohasem dobná
nak szemetet a völgybe - és talán máshova sem.
Rendezgetjük a szerszámokat és anyagokat, hogy minden a megfelelő 
helyre kerüljön, ne kelljen sokat gyalogolni a csúszós talajon. Fényképe
ket készítünk a forrás lepusztult állapotáról, majd felváltva nekiállunk
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a több évtizedes iszap kimérésének az ülepítőmedencéből. A rothadás 
szaga tölti meg a völgyet, és még a szúnyogok is mintha megritkultak 
volna körülöttünk.
Közel tíz vödör iszapot merünk ki a kissé nagyra méretezett ülepítő
medencéből, és lámpa segítségével látjuk a víz befolyását az aknába. 
A vízhozam nem túl nagy, de állandónak mondható az elmúlt évek 
mérései alapján.
Az eső elered, a fák levelei halk, monoton dobolásba kezdenek. Esővédő 
fóliával betakarom a hátizsákokat, és folytatjuk a munkát.
Kivésem az új, vastag falú alumíniumcsőnek a helyét, és vízüveges beton
nal beágyazom a végleges helyére. Endre görnyedve, a sárban térdelve 
meregeti ki a vizet, hogy a cső beépítése biztonságban megtörténhessen.
A szúnyogok támadását több alkalommal rovarirtó szerrel kell kivédeni, 
de nyugtunk tőlük igazán soha sincs.
Szűnik az eső dobolása, és lassan megszűnik az esőcseppek monoton 
koppanása kopaszodó fejemen.
Turista kerül elő a bozótosból fényképezőgéppel a kezében, és csodálkozva 
szemléli kissé büdös munkánkat. Kicsit beszélgetünk vele és kiderül, hogy 
Budapestről jött, és itt üdül a faluban. Ha teheti, és az időjárás is engedi, 
akkor fényképezi a természet rejtett kincseit. Endrével a kis beszélgetés 
után nekiállunk köveket gyűjteni a forrás medencéjének lezárásához.
A nagy sziklatömbökön vízfátyolok simulnak végig az elmúlt napok 
hatalmas esőzései levezetéseként, majd aláhullva a csorgókban béké
sen megpihennek egy kis ideig, majd a hatalmas fatoriatok között ismét 
tovább vándorolnak.
Az ülepítőmedencére nagyméretű lapos mészkövet emelünk, majd ala
posan körbekenjük vízzáró cementes homokkal. A névadó kőtömböt a 
belesüllyesztett márványtáblával nagy nehezen, az új, kialakított helyre 
forgatjuk, nem kis erőfeszítések révén. így a kifolyócső és a forrás felirata 
éppen megfelelő esztétikai formát mutat.
A kivert kutya már szinte megszokott folyamatos ugatásához, most 
a bokrok közül más is hallatszik. Mozogni kezdenek a bokrok, és 
egyre közelebb érve hozzánk, lassan felbukkan két kisiskolás korú 
fiú. Kis sportcipőkben ügyesen mászkálnak a csúszós köveken, és 
egyre közelebb kerülnek hozzánk. Megszólítom őket látva kíváncsi 
tekintetüket, és érdeklődöm, hogy itt nyaralnak, vagy talán a falu
ban laknak. Elmondják, hogy a faluban laknak és majdnem minden 
nap végigmennek a völgyben. Mondom nekik, hogy felújítjuk a for
rást, és három nap elteltével már ihatnak is biztonsággal a finom 
forrásvízből. Megkérem őket, mivel gyakran járnak erre, hogy a for
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rás környékét tisztítsák meg a lehullott ágaktól, levelektől. A forrás 
vizét elvezető kis medret, ha szükséges, kis faággal tegyék szabaddá. 
Megígérik, hogy kérésünket teljesítik, és elköszönve eltűnnek a nagy 
kőgörgetegek között.
Köveket hordunk a mederből, betont keverünk, és alakul a forrás 
új arculata. A kövek közötti réseket kitöltjük betonnal, majd simára 
kenjük ecsettel.
Endre a forrás táblájának megtisztítása és újrafestése után a patak
mederből egy nagy zsák szemetet szed össze, amiben van kerék
párküllő, autósárvédő, műanyag fólia, vaslábas, szivacsdarabok és 
egyéb nem odaillő anyag.
Az elkészült forrás környékén kapával elhúzzuk az összetaposott sárku
pacokat, és a maradék folyami homokkal behintjük a területet.
A forrás vize fényesen csordogál a vastagnak tűnő kifolyócsövön, majd a 
köves medret követve a nagy völgy irányában elindul felfedező útjára. 
Fényképeket készítünk, és ismét megmérjük a forrás vízhozamát és 
hőmérsékletét.
A Sárkány-forrás vízhozama 2,7 liter percenként, hőmérséklete 11,8 fok. 
A meredek és csúszós partoldalt ma utoljára másszuk meg, és büszkén 
nézünk vissza a csendesen csordogáló kis forrásra.

A Bükkös-forrás felújítása

2005. szeptember 10., szombat. Az autó ablakán hízott esőcseppek 
máinak szét, koppanva, majd a törlőlapát szorgalmasan eltakarítja 
előlünk. Az aszfaltozott erdészeti út szélére húzódva állunk félre 
a forrás fölött néhány száz méterre. Az ablakot bentről hamarosan 
páracseppek töltik meg, és alig látunk valamit a szép tájból. Biki 
Endre és barátja, Antal Dávid jöttek segíteni a forrás felújítását. 
Amikor az eső csillapodik, kiszállunk, és a völgy felé bozótvágóval 
utat törünk magunknak, hogy az anyagokat leszállíthassuk. Minden 
lesújtott ág után esőcseppek száza hullik testünkre, átáztatva ruhán
kat. Csúszik a meredek vörös homokköves talaj, de leérve elérjük a 
szálerdőt, és innen már könnyű a haladás. Felfele mászva a bozót
vágó hegyével kis mélyedéseket alakítok ki a könnyebb és biztonsá
gosabb haladás érdekében.
Pakolás közben ismét rázendít az eső, és mi egymás után ugrálunk be a 
kis városi autómba. Dobolnak az esőcseppek az autó tetején, és kis pata
kok indulnak meg a szélvédő felületén. Tétlenül üldögélünk és várjuk az 
időjárás jobbra fordulását.

296



Baumann József: Forrásfelújítások a Mecsekben

Elmondom barátaimnak, hogy miként fogjuk átalakítani a régi romok
ban álló forrást, hogy abból a lehetőségekhez képest a legjobb minőségű 
forrásvíz folydogáljon.
Még szitál az eső, de megkezdjük a szerszámok és anyagok leszállítását a 
forráshoz. Az ösvényen botorkálva lassan haladunk a nagy pakkokkal, és 
fellélegzünk, amikor az alsó avarral borított erdészeti utat elérjük. Innen 
szinte egyenes a terep a száz méterre lévő forrásig. A forrás melletti nagy 
kövekre pakoljuk le hátizsákjainkat, és mindjárt le is takarom őket fóliazsá
kokkal. Kivágott cseresznyefa fekszik a forrás mellett méterbe vágva, melyet 
az idő már kikezdett. Egymás tetejére rakjuk őket, hogy a rovaroknak, 
madaraknak legyen kedvező élelemforrásuk, esetleg fészkelőhelyük.
Nekiálltunk a régi bedőlt forrás köveit kibontani, hogy a forrás faka- 
dásához jussunk. Sok a kétemberes kő, melyet síkosabbá tesz a víz, 
ezért nagyon meggondoltan kell a kiemeléseket elvégezni. Több követ 
csákány segítségével mozdítunk ki a homokos talajból, melyet most 
emelőként hasznosítunk. Egyre átláthatóbb a forrásmező, látszanak 
a megcsillanó vízerek. Endre felfedezi a régi merítős forrás medencé
jét. Harminc centiméter átmérőjű és hasonló mélységű, a perem alatt 
öt centiméter kifolyónyílással. Valamikor ebből merítette a megfáradt 
turista az enyhet adó tiszta vizet.
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A forrás a hatvanas évekig ismert és sokak által felkeresett építmény 
volt. Az uránbányászat terjedésével és a IV. üzem közeibe helyezésével, 
népszerűségét elvesztette. Megszűnt a csend a környéken, beton aknato
rony magasodott az ég felé, ventilátorok, kompresszorok süvítettek éjjel
nappal még hétvégeken is. Hatalmas volt a teherautó- és buszforgalom a 
környéken. A turisták, ha tehették, elkerülték ezt a zajos vidéket.
Az uránbánya megszűnésével az aknatornyot lerobbantották, az épüle
teket lebontották, és a környék sebeit begyógyították. Most már csak az 
aknatorony helyén lévő szép emlékkő emlékezteti az erre járókat a volt 
uránbányászatra. A természet egyre gyorsabban megújítja önmagát, és 
ismét csend öleli a tájat. Ölyvek és hollók szelik a kék eget, a szálerdőben 
szarvasbikák bőgnek és megküzdenek a tehenekért.
A forrásmezőtől a völgy irányába három méterre alakítjuk ki a forrás hom
lokfalát a kifolyócsővel. Dávid elkezdi a kövektől megtisztítani a terepet, mi 
Endrével felváltva az új harmincliteres ülepítőmedencének ássuk a helyet a 
régi elé, amit emléknek és előülepítőnek bent hagyunk. Köves a talaj, és min
den lemélyített centiméterér meg kell küzdenünk. Ha agyagos részt találunk, 
azt külön egy kő mellé dobáljuk, mert később vízzáró gátat készítünk belőle. 
Belepróbáljuk a medencét, melyben vörös víz kavarog, és hamar megtelik. 
Kis igazítással elég mély a gödör, és véglegesen belenyomom a medencét a 
vörös színű forrásvízbe a beleépített háromméteres fekete műanyag gége
csővel. A medencét kövekkel rögzítem, és a kifolyócsövet a völgy irányába 
kiképzett kis árokba fektetem. Most Endre és Dávid is itt serénykedik mellet
tem, a csőre homokos hordalékot, majd később nagyobb köveket helyeznek. 
A medence elé a félrerakott agyagból gátat tapasztok. Endre a hordóból meri 
a vizet, és amikor a vízszint lecsökkent a medencében, akkor vízüveggel 
kevert betonnal és kövekkel megerősítem az agyaggátat.
Csákányozzuk a forrás leendő előterét, és a gégecső végén megjelenik 
a vörösre színeződött forrásvíz. A vízhozam egyre szaporább, majd 
megállapodik egy idő után. Lábunk alatt dagasztva keveredik a vörös 
homokkő zúzaléka és a sokéves avarréteg. A medencében látszanak a 
tisztuló foltok a vízbeáramlások irányában. Rápattintom a medence tete
jét és elkezdjük a forrásmező befedését kövekkel. A régi és az új meden
cére lapos köveket helyezek oldalról, hogy a többi kő súlyát később 
elbírják. A medencék fölé vízzáró réteget terítek a szennyeződések elke
rülése végett, majd újra takarjuk kövekkel a forrásmezőt.
A lombokon ismét halljuk a hirtelen jött zápor kopogását, és gyorsan 
lefedjük értékeinket. Nézegetjük, hova tudnánk félrehúzódni, de mire 
összepakolunk, elcsitul a zaj és eláll az eső. Örülünk, hogy folytathatjuk 
a munkát, és nem kell a vén bükk alatt álldogálni.
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A gégecsőre ráillesztem a vastag falú alumíniumcsövet, majd az alapba 
épített kőtömbre helyezem. Egymás után építjük be a nagy kődarabokat 
egyvonalban, és kialakul a homlokfal alsó sora. A kövek közötti résekbe 
betont töltünk, hogy megkötve hosszú évekre biztosítsa a fal stabilitását. 
A munka közben egyre mélyebbre kerül csizmám az iszapban, ezért lapos 
köveket rakunk le a forrás előterében, és ezen állva folytatom a kőfal épí
tését. Barátaim egyre messzebbről hordják a megfelelő méretű köveket, 
hogy haladjunk a munkával. A szúnyogok élvezettel marnak belénk, és 
a részükre gyártott riasztó vegyi folyadékra sem reagálnak kellőképpen. 
Izzadt, átázott testünk százával csalja őket egy jó lakomára.

Vigasztalásképpen a nap is kisüt, és a bükkösben megváltoznak a fény
viszonyok. Jobban látjuk a minket körbevevő erdő szép fáit, a kövek víz
mosásos részeinek szélén az erdei pajzsikák szép zöld foltjait. Örülünk 
és hangulatunk is sokat javult, mert remény van rá, hogy a betervezett 
munkát elvégezhetjük. Az időjárás-kutatók mára csak átfutó, helyenkénti 
záport jósoltak, ahhoz képest jelentős mennyiségű csapadék hullott, és 
vagy háromszor kellett abbahagynunk a munkát az esők végett.
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Elvégeztük a második sor felrakását, és ennek tetejére tesszük a forrás 
eredeti kövét, mely a forrás nevét foglalja magában. A nagy kő elhagyja 
magát, és a nehéz terepen megkínlódunk, amíg a helyére kerül. Óva
tosan kell a falra emelni, mert a friss falazásnak még nincs kellő tar
tása, és az egész ledőlhet egy rossz mozdulattól. Ügyesek vagyunk, 
mert ugyan kisebb riadalommal, de a kő a helyére került. Most a két 
oldalára keresünk megfelelő méretű köveket, és azokat építjük be. 
A csövön egyre tisztább víz folyik, és már teljesen átlátszó. Endre pihe
nésképpen megméri a vízhozamot, ami 3,5 liter percenként és 13,5 
fokos. Endre nagymamája sütötte pogácsát eszegetünk, majd iszunk 
hozzá egy kis tonikot, egyesek sört.
A homlokfal mögé köveket hordunk, és az előtérnél kitermelt köves, 
sáros anyagot töltjük. A folyami homok elfogyott ezért a falazást be kell 
fejezni. A szerszámokat lemossuk, összepakolunk, a maradék cementet 
duplán fóliazsákba tekerjük, és a nagy vörös homokkövekre állítjuk. 
A falazatot elhasított fóliazsákokkal letakarjuk, és kövekkel rögzítjük. 
Az eső a friss falazatból kimosná a kötőanyagot, és munkánk egy része 
kárba menne. Felpakolva elindulunk kifelé, és éppen elérjük a meredek 
oldalt, amikor az ég csatornái megnyílnak, és zuhogni kezd az eső. A 
kocsiba berakosgatjuk a szerszámokat, és a csizmák és magunk rendbe
tételére már nincs is lehetőség, úgy szakad az eső.
Az autó ablakát ismét vastag pára borítja, és az ablaktörlő lapátok alig 
győzik a harcot a lezúduló vízzel.

2005. szeptember 13., kedd. Homokot szállítottam ki a Bükkös-forrás
hoz, és ellenőriztem a falazatot, ami szépen megkötött.

2005. szeptember 16., péntek. Szép napos időben érkezünk ki a Bükkös
forráshoz Endrével. A szerszámokat levisszük a kitaposott ösvényen, 
amely most kevésbé csúszik. A forrásnál mindent rendben találunk, és 
levesszük a takarófóliát a forrás falazatáról. A csövön csillogva bukik ki 
a forrásvíz, és az előtér kövei között halad a völgy felé. A napsugarak 
beragyogják az erdőt, csodálatos minden.
A leülepedett homokos iszapot a homlokfal mögé hordom, és Endre 
köveket hoz töltésnek. Feljebb a foglalásnál szintén rakunk be köveket 
és elrendezzük a terepet, visszaállítunk mindent az eredeti állapotába. 
Endrét megkérem, hozzon le egy vödör homokot az út mellett elrejtett 
zsákból, én pedig a forrás hátsó falazatát borítom be kövekkel.
Az előtér kialakítása után laposabb köveket hordunk, és egymás mellé 
illesztjük őket. Most már nem sárban tocsogunk, és a betont is itt 
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tudom megkeverni a falazáshoz vödörben. A múltkori falazás réseit 
kitöltőm friss anyaggal, és a felső sor szélére beépítek egy kisebb követ. 
A középső nagy kő tetejére beépítem az északi irányt jelző kis táblát, 
melyet pontos irányba tájolok.
A fenti aszfaltozott úton a szokottnál sokkal nagyobb a forgalom, mert 
holnap autóverseny lesz, és sokan bejárják a pálya útvonalát a legkedve
zőbb nézőhely kiválasztása érdekében.
Telnek-múlnak az órák, és egyre szebb formája lesz a forrásnak. Endre 
megnézi az általam javasolt végleges lejárási helyeket a forráshoz, és 
ismerkedik a környékkel. Én kis vízelvezető csatornát építek az előtérben 
apró kövekből és betonból. A kifolyócsőre fóliából vízelvezetőt készítek, 
és a csőre kötözöm. Ezután kitöltőm a kövek közti réseket betonnal és a 
kis elvezető csatornát is, akadálytalanul kialakíthatom.
A napsugarak fénye egyre vörösödik, és hamarosan lebukik a hegy 
mögött. A szúnyogok is egyre szemtelenebbek, alig tudunk tőlük dol
gozni. Nagy köveket forgatunk a forrás előterétől a völgy irányába, hogy 
a hegyről lefolyó vizeket eltereljük a forrástól. Bejáratot alakítunk ki 
lapos kövekkel, hogy száraz lábbal lehessen a forráshoz jutni. Elrendez
zük a terepet, és a megbolygatott puha földre avart szórunk, hogy a tájba 
mihamarább beolvadjon. A forrás alatt a mederben kis gödröt kaparok, 
hogy ott a szerszámokat könnyedén elmoshassuk. A forrás melletti nagy 
lapos százkilós köveket vízszintbe állítjuk és aláékeljük, hogy ülőalkal
matosság váljék belőle.
Összepakolunk mindent és végignézzük a kétnapi munkánk eredmé
nyét, mellyel nem kell szégyenkeznünk. Ha elkészítjük a lejáratokat az 
útfestéssel, és a táblát a forrás nevével, akkor biztos vagyok benne, hogy 
ismét sok turista keresi fel ezt a szép környezetben lévő, felújított forrást. 
A forrást a Mecsek Egyesület anyagi támogatásával újítottunk fel.

2005. október 8., szombat. Kilenc órakor érkezünk ki a Bükkös-forráshoz 
Juhász Kornél barátommal, hogy a forráshoz levezető utat készítsünk. 
Kellemes őszi az idő, de kissé fúj a szél. A Mecseki Erdészeti Rt. erdésze, 
Golubics István kérésemnek megfelelően kijelölte a lejáratot, és kivágatta 
az útban lévő fákat, melyek az ösvény kialakítását akadályozzák. Csá
kánnyal és vermelővei lépcsőfokokat alakítunk ki a kövekkel teli oldal
ban. Az ösvény széléhez a régi beton útkorlátot használjuk fel, melyeket 
belökdöstek évekkel ezelőtt a völgybe. Kornél a lépcsőfokok megerősí
téséhez köveket hord a völgyből, melyeket beépítek a lazább talajba. Tíz 
lépcsőfokot alakítunk ki, melyek segítségével most már könnyedén és 
biztonságosan le lehet jutni a völgybe.
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Kornélt megtámadják a darazsak, amikor egy útban lévő farönköt akar 
odébb dobni. Szalad felém, és csapkodja a csipdeső rovarokat. Segítek 
neki, és most engem is támadni kezdenek, szállnak a nyakamhoz és a 
fejemhez. Eltart egy darabig, amíg a támadókat ártalmatlanná tesszük. 
Kornélt sajnos három csípés érte, és majdnem az orrába is berepült egy. 
Égnek a csípései és dagadni kezdenek. A hátizsákomból előveszem a 
„túlélőkészletemet" és Kornéllal megitatok egy kalciuminjekciót.
Hordjuk ki a szemetet a völgyből fel az út mellé, ahonnan majd az erdé
szet elszállítja. Kilenc darab autógumi, és négy zsák szemét, amit egy óra 
alatt összeszedünk a környéken. Van még legalább ennyi apróbb szemét, 
kábelköpeny, műanyag darabok, villanyóraüvegek stb., amihez erősebb 
zsákokat kell hoznunk.
Felfestem a forrást jelző fehér alapokat, majd átfestem a forrás feliratát, 
feketére, és megmérem a vízhozamot, ami 10 liter percenként és 10,3 
fokos, majd elindulunk fel az aszfaltozott útra. Kornél nagy ívben elkerüli 
a darazsakat, érthető módon, én pedig kíváncsiságból megkeresem a fész
ket, ami az út mentén a földben van, és a darazsak még mindig idegesen 
röpködnek körülötte. Lassan elhaladok mellettük és a szemem sarkából 
figyelem, nem erednek-e a nyomomba. Az új lépcsősoron kényelmesen 
feljutok az útra, és bepakoljuk a szerszámokat a gépkocsiba.
Megmérjük a Pálos-kút vízhozamát, ami most 30 liter percenként, 
hőmérséklete 8,8 fok.
Bemegyünk az Ordas-tanyát ellenőrizni, ahol mindent rendben találunk. 
A tölgyfa oldalára felfutott vörösen izzó pirítógyökér hívja fel magára a fi
gyelmet. A depótól jobbra lévő erdőt bekerítették, mert bevetik makkal, 
majd kivágják a vágásérett fákat.
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Első nap

2005. július 23., szombat hajnali három óra. Az uránvárosi panelházak 
ablakain visszatükröződik a csillagok ragyogása, kellemes szellő rin
gatja felettünk a juharfa leveleit. Az utca végén felvillannak egy gépkocsi 
fényszórójának csóvái, és hamarosan megáll mellettünk. Megismerjük 
a kis mikrobuszt, amellyel az erdélyi kirándulásra indulunk. Kiszáll a 
gépkocsivezető, akivel üdvözöljük egymást. ő a túra szervezője és a 
vezetője is egyben. Bepakolunk a csomagtérbe, és beszállunk hátra a 
megbeszélt helyre. A buszban üdvözöljük Gyurit, aki már korábban fel
szállt. Elindulunk a kihalt városon keresztül, hogy a sikondai városré
szen felvegyük a következő utast. Kanyargunk a Mecsek sötét útjain, és 
csak a fényszóró csóvájába kerülő dolgokat látjuk. Sikondát elhagyva a 
lakótelepen forgolódunk az utcákon, és megállunk egy ház előtt. Kata 
már vár, táskáit, hátizsákját bepakoljuk a kocsiba, és már indulunk is 
tovább a többi komlói utastársunkért.
A posta előtt várakozik Margit, Éva és Tamás. Gyorsan üdvözöljük egy
mást, és bepakoljuk a sok cuccot a kocsi rakterébe. Még egy túratársunk 
várakozik Komló külvárosában, Gesztenyésben, így a gépkocsivezető 
arra veszi az irányt. A kihalt főúton hamar odaérünk, és a megbeszélt 
helyen meglátjuk Attilát a buszmegállóban. Gyors üdvözlések, pakolás, 
és már teljes a csapat, indulás Erdély felé.
A korai kelés nem látszik meg a csapaton, jó a hangulat és senki sem 
alszik. Bonyhádot elhagyva szaladnak a kilométerek, hamarosan átha
ladunk a sötétbe temetkező szekszárdi Duna-hídon. Lefele a fekete 
folyamnak látszó Dunán uszályok pislákoló fényeit látjuk.
Kivilágosodik, és látjuk az alföldi fehérre meszelt tanyasi házakat, gémes- 
kutakat és a kikötött állatokat, melyek békésen legelik a harmatos füvet. 
A határ előtt bekanyarodunk egy benzinkúthoz, ahol kinyújtóztathatjuk 
elmacskásodott testrészeinket. Séta a benzinkút körül, törzshajlítás és 
néhány guggolás után minden a régi. Kávé, szendvics, kis mosdás, és 
indulunk a határ felé.
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A Kiszombori határátkelőnél állunk meg, majd az iratok ellenőrzése után 
indulhatunk tovább Erdély felé.
A viszonylag jó aszfaltozott úton haladunk, a táj semmit sem változik, 
minden olyan, mintha otthon lennénk. A falvak és városok nevei magya
rul is fel vannak tüntetve, így követni tudjuk, merre járunk.
Egy kis faluban állunk meg, hogy pénzt váltsunk. A pénzváltó egy vil
lanyszerelési felszereléseket árusító bolttal egy légtérben van. Csak kevés 
pénzt váltunk be, mivel másutt is jók a pénzváltási lehetőségek. A napok
ban vezették be az új lejt, ami kissé megnehezíti a pénzel való eligazodást 
a fizetéseknél. A falu tiszta, az emberek segítőkészek, örömmel beszél
getnek velünk. Sok a fészkelő gólya a házakon, ebből arra következtetek, 
hogy legelők és mocsaras területek lehetnek a környéken.
Egyre rosszabb az út, kerülgetjük a gödröket, majd elérünk egy útfel
újítási szakaszt. Egy sávon megy a közlekedés forgalomirányítással. 
A fülledt melegben porfelhőt kavarnak az autók, a lassú haladástól 
nincs levegő a buszban. Rengeteg időt vesztünk, és néhol a legelő van 
kijelölve terelőútnak. A táj is egyhangú, csak néhány árva poros virág 
vígasztal az utak mentén.
Temesváron és Lugason áthaladva legközelebb Déván állunk meg. A vár 
alatti tágas parkolóban viszonylag kevés az autó. A hegytetőn a vár rom
jai és a várhoz vezető új sikló egyenes vonala látszik. Az égen sötét fel-
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hők gyülekeznek, ezért minél 
előbb megváltjuk a belépője
gyeket és indulunk felfelé a sik
lóval. Kiszállva a magos Déva 
vára komoran figyeli mozdu
latainkat. Meredeken felfelé 
lépkedünk a kövekből kirakott 
lépcsőkön, és eszünkbe jut a 
hatalmas falat látva a tizenkét 
kőműves legendája. Gondolata
inkból, a régi múltból hatalmas 
dörrenés hoz vissza a valóságba. 
Az ég dörrent és megélénkült a

szél, majd az eső is szitálni kezd. Éppen végigjárjuk a romokat, amikor 
az ég csatornái megnyílnak, és szakadni kezd az eső. Futás le a felvo-

Lores a vastag falban

nóhoz, és néhány perces várakozás 
a fedett épület tövénél, majd indu
lunk is lefelé a zsúfolt siklóval.
Kis kitérőt teszünk, hogy felkeressük 
Vajdahunyad várát. A kisvárosban 
szakadó esőben néhány helybéli 
segítségével elérünk a vár parkoló
jába. Az eső mintha megsajnált volna 
minket, alábbhagy, és így gyorsan 
beszaladhatunk a hosszú várhídon. 
A vár jó állapotban van, végigjárjuk 
termeit, udvarait. Néhány kiállítás

látható, és korhű öltözetben udvari zenészek szórakoztatnak bennünket.
Mire végzünk a várlátogatással, az idő is kegyes hozzánk, eláll az eső, így
indulunk tovább Gyulafehérvár felé. 
A kocsi jobb elejétől egyre erőseb
ben hallom - és már biztosan tu
dom - hogy a kerékcsapágy na
gyon odavan. Már otthon jeleztem 
észrevételem vezetőnknek, de meg
nyugtatott, hogy indulás előtt a ko
csit szakemberrel átvizsgáltatta. 
Megyünk tovább az úton, de a ko
csiban egyre nagyobb a feszültség, 
mert a hang egyre erősödik.
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Vezetőnk hajthatatlan, és csak akkor lassít, amikor a kerékcsapágy 
kosara teljesen összeroppan, és recsegve-csattogva iszonyú hangokat ad. 
Végre megálltunk az út szélén, és kiszálltunk a kocsiból. Az már min
denki számára világos volt, hogy innen egy jó darabig nem megyünk 
tovább. Minden lakott területtől, szerviztől messze voltunk, kint a határ
ban egy csalános közepén. Délután négy óra van. Tizenhárom órája úton 
vagyunk már mindenki fáradt. Vezetőnk erdélyi barátaitól segítséget 
kér, és az a feladat, hogy a csapágy típusát nézzük meg. Felemelnénk 
a kocsit, de a hidraulikus emelő nem működik megfelelően. Kevés az 
olaj benne, ezért azt javaslom egyetlen megoldásként, hogy töltsük fel 
fékolajjal. Ötletem beválik, és levesszük a kereket a szitáló esőben. A 
csapágy teljesen széttörött, lötyög az egész agyrész, a csapágyhoz nem 
tudunk eljutni, mert nincs megfelelő kulcs a szerszámosládában. Újabb 
telefonálások Erdélybe és haza, szervizeket keresünk telefonon szombat 
este hat óra felé, hátha valaki katalógusban felleli a csapágyméretet.
Az innivalónk vészesen fogy, ezért Attila és Tamás elindulnak egy távoli 
gyárépület felé, hogy felderítsék a lehetőségeket. Kis idő elteltével futva 
jönnek vissza, mert a kutyák megfuttatták őket.
A vezetőnk által készített vacsorát - az otthonról hozott sült oldalast - a 
kocsiban ülve majszoljuk el. Megisszuk a tartalék bor és ásványvíz felét. 
Végre jön egy jó hír, hogy hoznak egy bontóból komplett kerékagyat, és 
két óra múlva talán ideérnek.
Az éjszakai sötétségben elhaladó autók reflektorai hoznak némi változa
tosságot reménytelen helyzetünkben. Páran az est folyamán megálltak 
mellettünk, segítségüket ajánlva fel. Néhányan aludni próbálnak, és van, 
akinek ez sikerül is.
Messze a távolban „lidércfények" világítanak a hegyoldalban, szétterítve 
sugaraikat a párás levegőben.
Autó lassít mellettünk, egy kis meggypiros furgon. Vezetőnk kiszáll és 
látszik, hogy a régen várt segítség érkezett meg. Felébrednek az alvók 
a nagy nyüzsgésre, és mindenki kitódul a levegőre üdvözölni segítőin
ket. Béla, vezetőnk egyik erdélyi barátja hozta a szerelőt az alkatrésszel. 
Megtudjuk tőle, hogy számtalan ilyen típusú gépkocsit szerelt már, és fél 
óra alatt lecseréli az alkatrészt.
Világítunk a lámpákkal, és valóban látszik mozdulatain, hogy nem ma kezdte a 
szakmát. Látatlanban nyúl a szerszámosdobozába, és mindig a megfelelő kul
csot emeli ki onnan. Végre lekerül a roncs, és elkezdi fordított sorrendben a bon
tott és jó állapotú alkatrész beszerelését. Szavát betartva még a szintidő lejárta 
előtt befejezi a munkát. Vezetőnk kifizeti a kialkudott anyag- és munkadíjat, mi 
pedig megköszönjük a szerelőnek a gyors munkát.
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Nyolc órát álltunk itt tétlenül a világ végén, az útszéli csalánosban, a 
bizonytalanságban, ahol az eső és a remény volt útitársunk.
Huszonegy órája vagyunk úton, de most végre haladunk, igaz, Béla és a 
szerelő eltűntek valahol a sötétben.
Nagyon sötét van a völgyben, ahol most hosszú ideje haladunk. Néhol 
lámpák fénye szűrődik ki a lombok közül, ráz az út, és hatalmas göd
röket kell kerülgetni. Attila lámpánál nézi a térképet, és mondja veze
tőnknek, hogy szerinte egy másik völgyben haladunk egyre beljebb. 
Reakció nincs, száguldunk tovább a sötét úton. Végre egy nagyobb 
faluba érkezünk, ahol mindenki számára világossá válik, hogy elté
vedtünk. Fordulás egy szélesebb kocsibejárónál, és indulás visszafelé. 
A sebesség az útviszonyokhoz képest meglehetősen magas, min
denki kapaszkodik, fejünk néha a mennyezetet súrolja a gödrökből 
kiugorva. Elérünk egy elágazást, itt balra fordulunk, de semmi sem 
változik. Jönnek a gödrök, a sötétség, és helyzetünk rosszabbodik, 
mert itt még útleszakadások is vannak az elmúlt hetek esőzései miatt. 
Végtelennek tűnő sötétségben egyszer csak szabadon kószáló lovak 
kerülnek a kocsi elé. Fékezés, kapaszkodás, és mindenki megússza, 
mi is és a lovak is, csak éppen súroltunk egyet. Szólni nem merünk, 
mindenki fáradt, és nem tudjuk, hogy a biztonságosabb vezetésre 
való kérés mit vált ki a szintén fáradt gépkocsivezetőből.
Huszonnégy órája vagyunk úton, és vannak, akik harminc órája nem 
hunyták le szemüket. Vigasztalan sötétség, gödrök, útleszakadások, 
vannak, és a fáradtságtól, félelemtől néhányan bedőlt fákat, medvéket 
látnak az úton, amikor lelassulunk, és a vak sötétben megállunk. Kiszáll 
a vezetőnk és közli velünk, hogy ő elmegy Béláért, mert nincs semmilyen 
fék a gépkocsin. Állunk földbe gyökerezett lábakkal, és fáradtan azon 
gondolkodunk, hogy vezetőnk tudatánál van-e egyáltalán. Egy alig pis
lákoló elemlámpával elindul visszafelé, Attila az első, aki feleszmél, és 
térképpel meg egy jó állapotú elemlámpával segít neki valahova eljutni. 
Hosszú ideje várakozunk a kocsiban, mert kint hűvös a levegő, majd 
egyszer csak autó fényét fedezzük fel a fák lombjai között a kanyarban. 
Megismertük a furgont, ami az alkatrészt hozta órákkal ezelőtt, és benne 
társainkat. Átpakoltuk a cuccainkat a kisautó rakterébe, és a többség elin
dult Bélához a szálláshelyünkre. Javasoltam vezetőnknek, hogy segítek 
megfordulni a szűk úton, és egybe kapcsolva elindulunk a csoport után. 
Lassan haladunk - a lábat levéve a gázról - a kis leejtőn szinte megáll a 
gépkocsi a motorféktől. Néhány kilométer után a fák közül kiszűrődő 
fényeket fedezek fel, és látom az előttünk haladó csoportot lekanyarodni 
a patak felé. A vezető előre mutat, hogy ott a kőoszlop mellett megáll.
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Alapgázzal haladunk lépésben, és a kellő helyen kikapcsoljuk a motort, 
és a gépkocsit a hengerek kompressziója és a sebességváltó megfogja. 
Köveket keresünk a kerekek alá a biztonság kedvéért, és a kocsit bezárva 
elindulunk a szálláshely felé. Átmegyünk egy korlát nélküli fahídon, 
ami tíz méter hosszú lehet, és megyünk lefelé egy kocsiúton. A hétvégi 
házból kiszűrődnek a lámpák fényei, és mire odaérünk, a szobák is el 
vannak osztva. Mindenki fáradt, hajnali fél ötkor a legrövidebb úton 
ágynak dőltünk és aludtunk.

Második nap

Reggel hét óra felé felébredtünk Ágival, és kimentünk a teraszra. Akkor 
pillantottuk meg a tájat, amit az éj leple alatt csak sejtettünk. Béla, a házi
gazda már fent volt, és kis vodkával kínált, amit szívesen elfogadtunk. 
Beszélgettünk az autóról, és mosdás után együtt kimentünk az útra meg
nézni, mit tehetünk, hogy a legközelebbi szervizig eljuthassunk.
A bal hátsó fékcső eltörött a munkahenger bekötésénél. Megbeszéltük, 
mit lehet tenni, és nekiálltunk kiiktatni ezt a fékhengert úgy, hogy a fék
csövet ellapítottuk és a fékrendszert ezután lelégtelenítettük. Kipróbál
tuk az autót - a fék használható volt. Két órába telt ez a munka, és mire 
mindenki felkelt, az autó elvileg készen állt a bevetésre.
Reggeli után mindenki kijött az autóhoz, hogy a mai napi programot 
végrehajtsuk. Beszálltunk az autóba és elindultunk. Néhány méter után 
fékpróba, és kiderült, hogy csak a második fékezésre reagál az autó. 
Lelevegősödik a rendszer, így nem lehet vele elindulni. Rövid tanakodás 
után felajánlom, hogy a völgyben vezetek egy túrát felfelé, és ha megja
víttatták a kocsit, akkor eljönnek elénk.

Mindenki jött a túrára, ami 
szépnek ígérkezett a Jára-patak 
völgyében. Gyönyörű völgyben 
haladtunk felfelé, széles patak 
zubogott bal oldalon, és számos 
kisebb vízesés tarkította a jobb
oldalt. Sok szép virágot, lepkét, 
gombát és sok-sok málnát talál
tunk. Másfél órai gyaloglás után 
egy szép kirándulócentrumhoz 
értünk, ahol szállás, étterem és 
skanzen is látható volt vízima
lommal. Megebédeltünk, majd
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kényelmesen sétálva elindul
tunk visszafelé. Most látszott 
igazán a nagy áradás pusztí
tása. Mindenütt a víz hatalmas 
erejét mutató több méter magas 
toriatok és partelmosások lát
szottak. A nap kellemesen süt, 
majszoljuk a finom málnát, ep
ret az út hegy felőli részén. Sok 
a virág, és számomra kedves 
pompás telekiát is láttam, amit 
eddig csak könyvekből ismer
tem. Látunk még gyűszűvirá
got, szegfűféléket, rózsás kövirózsát és deres varjúhájat.
Öt óra felé érkeztünk vissza a szálláshelyünkre, ahol vezetőnk „min- 
dentbele" babot készített vacsorára.
Egy autószerelőt találtak a harmadik faluban, akiért este elmegyünk, és 
megbütyköli az autót.
Már órák óta javítjuk az autót, az idősebb szerelőn látszik, hogy ért 
hozzá. Leszerelte és kiperemezte a fékcsövet, majd visszaépítette a mun
kahengerbe, majd lelégtelenítettük a fékrendszert. A kis településen 
mindenki segített valamivel, pl. akkumulátoros lámpákkal, műhellyel, 
fékolajjal stb. Azt hitték, hogy én vagyok a gépkocsivezető, mert mind
végig a kocsinál serénykedtem. Az igazi vezető csak a hálózsákjáért jött 
ki, és akkor sem váltott szót senkivel.
Este tizenegy órára fejeztük be a munkát, beleértve a fékpróbákat is. 
Bementünk a szállásra, kezet mostunk, és Béla jóvoltából finom pálinkát 
ittunk. A teraszon még sokat beszélgettünk a bányászatról, a megélhe
tésről, a nyugdíjról a szerelővel és a még fent lévő túratársainkkal. Biza
kodva feküdtünk le, hogy holnap a program szerint kirándulhatunk.

Harmadik nap

Reggel tisztálkodás, reggelizés, pakolás és indulás a Tordai-hasadékhoz. A 
kocsiban jó a hangulat, kellemesen süt a nap és a táj is csodálatos. Egyszeri 
tévesztéssel földúton haladva elérünk a Tordai-hasadék előtti dombhoz. 
Innen szép kilátás nyílik a völgy irányába, és sok szép virág van. A lányok 
a parkolóban felfedezik az árusokat, és nem bírnak ellenállni a sok erdélyi 
érdekességnek. Mindenki körülnéz és vesz valami apróságot. Sikere van az 
áfonyalikőrnek és a fából készült ajándékoknak.
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Kocsival legurulunk a turistahá
zig, ahonnan a hasadék igazá
ból kezdődik. Innen gyalogosan 
ereszkedünk lefelé az egyre szű
külő völgybe, ahol az első híd 
után kellett a belépőket megven
ni mindenki számára. Szorít az 
idő, ezért kicsit feszített a tempó. 
A völgy hűvössége ellenére na
gyon meleg a levegő, lefelé halad
va is izzadunk. Patak csörgedezik 
és zubog, attól függően, milyen a

terep számára. Meredek sziklafalak között haladunk kiépített járdá
kon, sziklákba vájt teraszokon és függőhidakon. Éppen fényképezni 
készülök, amikor kisebb kövek behullását hallom a lombkoronába,
majd a szikláknak verődve na
gyobb kő érkezését sejtem. Amire 
felfogom, mi játszódik le felet
tem, hatalmas csobbanással és ro
bajjal egy nagy kőtömb csapódik 
a folyóba tőlem húsz méterre. 
A meglepetéstől alig tudok elin
dulni, miután meggyőződtem, 
hogy újabb kövek nem érkeznek 
felénk. Ilyenkor nyáron viszony
lag ritka a kőhullás, inkább té
len és kora tavasszal jellemző.
A csoport után sietek, akik elmondják, hogy egy szikla alá húzód
tak, amikor a kövek hullását felfogták. Senki sem sérült meg, pedig 

jó néhányan haladtak a veszé
lyes környezetben. Jobbra egy 
kőfolyásos ösvényen fiatal tár
sammal, Gyurival barlangra 
gyanakodva elindulunk felfelé. 
Legalább harminc méter szintet 
megmászunk felfelé, amikor rá
jövök, hogy ez egy hegymászó 
ösvény a sziklák alá. Irány vis
szafelé a csúszós köveken, hogy 
utolérjük társainkat.
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Csodálatosan szép ez a szűk hasa- 
dék, pláne azok számára, akik még 
nem láttak hasonlót. Szépek a virá
gok, mohák és fodorkák a párás 
környezetben. Na most megtalál
juk az igazi barlangot, és jobbra 
felmászunk a bejáratához, ami 
régen le volt falazva. Bemászunk, 
és elindulunk befelé a kényelmes 
és tágas barlangban. Középen kis 
ér csordogál a kijárat felé. Lám
pánk fényénél látszik, hogy tíz
méterre beszűkül, ezért kifelé indulunk, és készítek felvételeket. A völgy 
szemközti oldalában - mintha az ikertestvére volna - egy másik barlang 
bejárata látható. Talán valóban egy barlang volt mindkettő, csak a termé
szet alakulásakor és a völgy keletkezésekor szétváltak egymástól.

Csökken a sziklák magassága, és 
egyre kijjebb érünk a hasadékból. 
Tágul a völgy, és a végében zöld 
legelővé csillapodnak a sziklaszir
tek. A többség leül a csobogó patak 
szikláira és falatozik, mi néhányan 
kijjebb megyünk a síkság felé. Szép 
zöld legelőn birkák legelésznek és 
fittyet hánynak a turistákra. Innen 
jobbra fel lehetne jutni a szirtek 
tetejére, ahol egy kereszt látható, 
majd onnan le a turistaházhoz.

Mivel az idő sürget, nem áll módomban ez a lehetőség, ezért visszatérek 
a csoporthoz.
Az utat visszafelé hasonló idő alatt tesszük meg. A kempingben a nagy meleg 
miatt iszunk egy sört a napernyő alatt, ami vezetőnknek nem igazán tetszik.
Tovább indulunk Tordára, hogy az ottani sóbányát felkeressük. Köve
zett földúton haladunk, majd rátérünk egy aszfaltútra, és hamarosan 
elérjük a bánya bejáratát.
Ez a sóképződmény 13,6 millió éves és 45 négyzetkilométer a kiterje
dése, és átlagos vastagsága 250 méter. Itt a sót már a rómaiak is fejtették 
a feltárt leletek alapján.
Jegyváltás után - meglepetésemre - vezető nélkül beengednek a bányába, 
némi szóbeli eligazítás után. Az idomkővel kirakott vágatban haladunk
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A toráéi sóbányában

nek különleges a hangulata itt lent 
a „föld" mélyében. Fagong segítsé
gével, majd hangunkkal is vízhan
got keltünk, ami legalább négyszer 
verődik vissza a távolból.
Csodálatos élményt jelentett szá
munkra ez a föld alatti kirándulás.

Folytatjuk utunkat Szováta felé, hogy 
a Medve-tóban megfürödjünk.
Városokat és falvakat hagyunk el, 
sok a kerékpáros és a fogatos jármű,
ami a közlekedést lassabbá és veszélyesebbé teszi. A településeken - nagy 
örömünkre - sok szép új és felújított házat látunk. A városokban megje
lentek a nagy nyugati bevásárlóközpontok, nagyáruházak. Sok hivalkodó 
palotaszerű giccses épületet fedezünk fel az utak mentén, melyek zöme fél
készen vagy éppen befejezéshez közeli állapotban van. Sok új görögkeleti

lefelé a kellemes hűvösben. Innen 
jutunk az igazi sótömbbe, ahol a 
nagy aknákat találjuk. Megnéz
zük a hatalmas termeket, melyek
nek az alján egy focipálya bőven 
elférne, és a magassága legalább ti
zenhárom emelet. Ide falépcsőkön 
jutunk le, és közben megcsodál
hatjuk a geológiai csodákat, a só
kiválásokat, gyűrődéseket és a só 
különböző elszíneződését. A sófül
kében megnézzük a kápolnát, ami

templomot látunk, és szerencsére a 
katolikus és református templomok 
is szép számmal megújultak.

Megérkezünk Szovátára, a Med
ve-tóhoz. Az üdülőterületen be
lül nagy nehezen leparkolunk, és 
kapunk egy órát a fürdésre, néze
lődésre. Mint a fürdőnél kiderül, 
zárva vannak. Mi az otthoni idő
számítást vettük figyelembe ezért
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egy órát késtünk. Kértük a sze
mélyzetet, hogy engedjenek be 
minket egy fotó elkészítésére, amit 
kedvesen megengedtek. Szép a tó, 
a létesítmény is kulturált. Sok a 
vendég még most zárás után is a 
környéken, sétálgatnak, vásárol
nak. Elsétálunk a tavat körülvevő 
sétány egy szakaszán, nézelődünk, 
fényképezünk, majd bemegyünk a 
szállodák és vendéglők közé. Bá
mészkodunk és leülünk meginni
egy sört a kerthelyiségben. Csendes a környék, pedig sok az ember és az 
autó. Több szép szálloda, vendéglő, park és lakóház van. Visszafelé főtt ku
koricát és áfonyát veszünk az utcai árusoktól, amit az autóig megeszünk. 
Megnézzük a kis templomot a szomszédban, majd bevárva barátainkat, 
beszállunk az autóba és indulunk szálláshelyünk felé Csíkszenttamásra.

A Medve-tó környezete

Falvakon megyünk keresztül és elkezdünk tartósan felfelé menni egy 
csodálatosan szép tájon. Kanyargunk a fenyvesekkel szegélyezett úton, 
és néhol az erdők nyiladékaiban messze ellátunk távoli tájak felé. Sajnos 
a táj szépségében való gyönyörködést az út rossz állapota megnehezíti. 
Két kézzel kell kapaszkodni, hogy a nagy árkokba zökkenve le ne essünk 
az ülésről. Sajnos a vezetőnk megint időzavarban van, és nem az útviszo
nyoknak megfelelő sebességet választja, ezért a buszban eluralkodik a 
félelem. A meredek fás, szakadékos oldalon a padkán hajtva próbálja a 
nagyobb gödröket kikerülni. A padka sok helyütt dús növényekkel van 
benőve, és sejteni sem lehet, mi rejtőzik a növények tövénél. Az elmúlt 
hetek esőzései itt is tovább rongálták az út állapotát. Attila annyira fél, 
hogy kiabál, menjünk beljebb, vagy kiszáll az autóból menet közben. 
A vezető reakciója az, hogy ő érzi az autót, nem kell félnie senkinek. 
Többen felháborodunk és társunk mellé állunk, követeljük, hogy a többi 
autós példáját követve az út szabad területén, a szakadéktól távolabbi 
útvonalakat válassza. Ennek már van némi foganatja, mert áttérünk az 
út bal oldalára, onnan kerülgetjük a kisebb-nagyobb gödröket. A csapat 
lassan megnyugszik, Attila görcsös kapaszkodása is enyhül, elfehéredett 
csuklójába visszatér a vérkeringés. A táj valóban csodálatos, és erre való
ban rövidebb az út Szováta felé, de ha mindent átgondolunk, ezzel a 
tizenöt éves autóval felelőtlenség ezt választani. Világosodik a táj, mire 
kiérünk egy szép fennsíkra, ahol üdülőházak vannak elszórtan az erdő
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munkások vargányát es rokagom-

szélén, legelők közepén. A Gör- 
gényi-havasokban vagyunk 1287 
méter magasan a Bucsin-tetőn. 
Vezetőnk félreáll az autóval és 
kis pihenést engedélyez. Lábunk 
elmacskásodott, fáj és zsibbad min
den porcikánk, örülünk egy kis 
mozgásnak. Egy magyar turistacso
porttal beszélve megtudjuk, hogy 
lefelé még két kilométeren keresztül 
minősíthetetlen az út, utána jelentős 
javulást tapasztalunk.

Árusok kínálják portékájukat sátrakban, szőtteseket, fafaragásokat és 
egyebeket. Az erdő szélénél erdei 
bát kínálnak elfogadható áron. Jó 
a levegő, kellemes hűvös van, a 
fenyők suhognak az enyhe szélben. 
Indulunk tovább felfrissülve és jó 
hangulatban. Mindenkinek jót tett a 
pihenés és a kikapcsolódás. Az út lej
teni kezdett, és mintha lassabban és 
óvatosabban haladnánk. Felfelé jövő 
autókkal találkozunk, sok közöttük 
a magyar rendszámú. Manőverez
nek, teljes útszélességben érdekes 
látvány a hosszabb egyenes sza
kaszoknál. Bal oldalon látok egy forráshoz hasonló nagyobb építményt, 
és időben szólok, hogy lassítsunk, nézzük meg, mi az. Mellé érve látom, 
hogy forrás, és vannak számok felette a kőben. Kérem, álljunk meg egy 
fényképezés idejére. Ketten kiugrunk a kocsiból és készítünk felvételeket. 
A felirat tanúsága szerint ezt az utat 1902 és 1904 között építették. Ha ez így 
van, akkor azóta nem sok aszfaltot hoztak fel a hegyre kátyúzás végett! 
Ismét száguldás a nem egészen jó utakon, és nem egészen szabályos köz
lekedési morálnak megfelelően.
Este tíz órakor érkeztünk szálláshelyünkre, ahol kedvesen fogadnak. A 
fék megint rossz, reggel ismét a szervizzel kell kezdeni a napot. Mivel 
jócskán késtünk, a háziasszonynak, Évának mentegetőznie kellett a 
húsok és köretek frissessége miatt. Az udvaron eszünk lámpafénynél, 
egy hosszú asztalnál kissé hűvösben. Az étel így átmelegítve is nagyon 
finom és mindenkinek jólesik.
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A csoport egyik fele itt a helyszínen, a másik fele máshol lesz elszállá
solva, magánháznál. Mindenki fáradt, és minél előbb szeretne ágyba 
kerülni.

Negyedik nap

Reggel mindenki jókedvvel ébredt, nekiálltunk reggelizni, közben a csa
pat másik fele is megérkezett. Volt minden mi szemnek szájnak ingere. 
Finom házi tej, sajt, szalámi, szalonna. Már majdnem végeztünk az evés
sel, amikor vezetőnk megérkezett az autóval. Sajnos nem tudták megja
vítani, ezért csökkentett sebességgel kell bejutnunk Csíkszeredára. 
Összepakoltuk túrafelszerelésein
ket, beültünk a kocsiba, és nem iga
zán jó érzéssel elindultunk.
Szerencsére az úton nem történt 
különös esemény, magyarul meg- 
úsztuk a szervizig baj nélkül. Veze
tőnk maradt a kocsival a szervizben, 
mi pedig városnézésre indultunk. 
Kellemes, szép város, legalábbis 
a belváros, mert azt jártuk végig, 
majd egy kerthelyiségben megkós
toltuk a csapolt sört.
Gyalog elindulunk Csíksomlyóra, hogy a híres zarándokhelyet felkeres
sük. Egy órát gyalogoltunk, mire a város szélén lévő tisztáshoz értünk. 
Eddig csak képekről láttam, de valóságban is ugyanolyan szépnek látom 
a fekvését és a szent helyeket egyaránt.

f Ezen a helyen látta- ■ ' TÓT AZ ÉGBŐL LEBOCSÁT- ■
LÁTNILAJTORJAÉSITTENGO | 

OÍATOSPROCESIOJÍÁSOKÉSÉfEK- 1 
SÖKÉJSZ^HAllAnAKALERT 5 

HlVfíTOT EZEN HEIY SALVATOR1 
HELYÉNEK. 173^1 B130AUG: 
‘ ? ■ MA

Csíksomlyó, szabadtéri oltár

Csíksonilyói templomfelirat
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Megjavították a kocsit, és vezetőnk is csatlakozott a csoporthoz. Meg
ebédeltünk a kellemesen hűs fenyves aljában, ahonnan beláttuk az egész 
környéket.
Indulás Hargitafürdőre, ahol felmászunk majd a Csicsói-Hargitára. 
Robogunk az autóval egyre felfelé a kanyargós utakon, és örülünk, hogy 
jó az autó, a napi tervünkbe a túra is belefér.
Már Hargitafürdőn jártunk, amikor hallom, hogy kaptunk egy defektet. 
Kiabálunk előre vezetőnknek, hogy álljon meg, mert hátsó defektünk 
van, de az csak halad tovább és még elmegy vagy fél kilométert. Már 
csontig a felnin jártunk, integetnek és mutogatnak a kocsi kereke felé a 
járókelők. Még gurulunk egy keveset, majd egy hűs fa lombjai alatt meg
álltunk. A gumi totálkáros lett, ki lehet dobni a szemétbe, de szerencsére 
van pótkerék. Gyuri marad segíteni, a csapat egy része a közelebbi Kos- 
suth-sziklához indul - Ági és Margit - mi pedig elindulunk fel a hegyre. 

Kellemesen süt a nap, és élvezettel 
nézzük a fenyvesben lévő virágokat 
és gombákat. Egy eléggé lepusztult 
kabinos sípálya alatt haladunk egy 
darabig, majd cikcakkban egyre 
feljebb. Megpihenünk időnként, és 
megfordulva nézegetjük a kibonta
kozó panorámát. Sok a virág a tisz
tásokon, és örömmel fényképezem 
a rezes hölgymáit és a sötétkék 
varjúkörmöt. Felérünk a csúcsra, 
ahol kissé hűvösebb van és messze 

ellátni. A sok vastorony elrontja a táj szépségét, hangulatát. Nem sokat 
időzünk, kicsit lejjebb ereszkedünk és elindulunk a sűrű fenyvesben a 
közeli Bagoly-kőhöz, ami kimagaslik a fenyők közül.

A sziklán egy kis kereszt van, amin 
egy viharvert ruhadarabot rángat 
a szél. Messze ellátunk a kis szik
lapárkányról, és mozgást látunk a 
Kossuth-sziklánál. Egy másik szép 
úton le lehetne jutni a faluba kis 
kerülővel, de sajnos nincs rá időnk, 
ezért visszafelé indulunk.
A kocsi már készen van, Ági és 
Margit túl vannak a sörözésen. Mi 
is követjük példájukat, iszunk egy
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üveg Hargitát. Felpezsdül a társaság, amikor öt szép házi disznó megmár
tózik a sűrű, szürke pocsolyában. Az üdülőtelepen sok az új ház, és átadás 
előtt van egy kétszintes szálloda is.
Hazafelé végre megállunk a Tolvajos-hágónál, ahol három kereszt maga
sodik egy nagy tisztáson, erről is fényképeket készítünk. Sietni kell, mert 
már megint időzavarban vagyunk, 
és még a székelyek emlékművét le 
szeretnénk fotózni Madérfalván. Itt 
kétszáz székely vértanúnak állítot
tak emlékművet.
Megállva az emlékmű előtt mind
járt megjelent egy nénike, képes
lapokat és egyéb helytörténeti kis 
füzeteket árulva. Az emlékművön 
koszorúk sokasága látszik, hogy az 
emlékek még mindig mélyen élnek 
az emberek szívében.
Mire begurulunk a szállásunkra, az 
asztal már ízlésesen meg van terít
ve. Főtt csülköt eszünk krumplival, 
vegyes salátával, majd elfogyaszt
juk második fogásnak a bablevest 
helyi szokás szerint.
Vacsora után beszélgetünk a háziak
kal, nézegetjük az egy emelet magas
ra megrakott szénásszekereket a kerítés előtt. Kolompolva hazajönnek a te
henek is a legelőről, elfoglalják helyüket az istállóban, felkészülve a fejésre.
A háziak befűtötték a fatüzeléses boilert, így mindannyian meleg vízben 
megfürdünk, majd nyugovóra térünk.

Tolvajos-hágó

Ötödik nap

Fél nyolckor már mindenki az asztal
nál ül, és túl van az „előételen" - a kis
üsti pálinkán - vagy az áfonyalikőrön. 
Évi, a háziasszony finom szalonnás to
jást tálal fel és minden más finomságot, 
ami falun elképzelhető. Mindenki jóízű
en megreggelizett és indulunk a túrára. 
Kisebb falvakon haladunk keresztül, 
gödrökkel tűzdelt úton, majd beérünk 
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Balánbányára, ahol úgy tűnik, mintha megállt volna az idő. Lepusztult 
emeletes házak sorakoznak, melyek valaha jobb napokat láttak. Kiálló 
kályhacsövek az ablakon, málló hulló vakolat mindenütt. Szomorú lát
vány mindannyiunk számára, mivel látjuk, hogy itt emberek élnek ilyen 
mostoha körülmények között. Sok családot az árvíz okozta károk miatt 
költöztettek ide, de sok az állandó lakója a volt bányavárosnak. Sokan 
hozzák a gombákat az erdőkből az átvevőhelyre, ami az egyetlen kere
seti lehetőség mostanság. Elérjük a város szélén lévő hétvégi házakat, és 
oldalt egy megfelelő helyen leparkolunk. Felvesszük a hátizsákokat és 
elindulunk felfelé a kerítés mellett úgy, hogy az orrunk majdnem a füvet 
éri. Bízunk benne, hogy elfogy ez a szakasz és majd könnyebb lesz. Szép 
ligetes legelőkön haladunk felfelé, és csak a táj szépsége feledteti velünk, 
hogy meredeken lépkedünk egyre feljebb. Rengeteg elvirágzott kosbor 
termését látom, és a mos nyílni készülők sokaságát. A rét tele szebbnél 
szebb virágokkal, lepkékkel és rovarokkal. Fent egy fenyőkből álló facso
port alatt megpihenünk. Látszik a volt bánya tájsebe a messzeségben, 
ami kissé elrontja ezt a csodás környezetet. Fentről kis ér csordogál lefelé 
mellettünk, és szétterülve hizlalja a levegő növényeit.
Ismét meredeken ballagunk felfelé, folyik rólunk a verejték, nagyon 
meleg van. Hárman lassabb tempóra váltanak - Ági, Kata és Margit. 
Megígérem nekik, hogy az elágazásoknál jeleket hagyok, hogy könnyeb
ben odataláljanak.
Lassan megmutatja magát a sziklagerinc a csúcsokkal, előbb az Öcsém 
1708 méter, majd az Egyeskő 1608 méter.
Egy szép füves emelkedőre feljutva megpillantjuk a turistaházat a nye
regben, a tőle jobbra a hegyes csúcsokat. Egy szikla tövébe az árnyékos 
oldalon leülök, és apró kortyonként iszom az üdítő folyadékot. Szemben 

a csúcsok kacérkodnak velem, 
nehéz megállnom, hogy felé
jük induljak. Tudom, hogy a 
mászás előtt kicsit lazulni kell 
megfáradt izmaimnak. Fel
állók és sétálgatok, nézege
tem a szebbnél szebb virágo
kat a környéken. A mellettem 
lévő szikláról jó a panoráma, 
látszik a Nagy-hagymás 1793 
méteres csúcsa is.
Hárman indulunk az Egyeskő 

megmászásának, Attila, Gyu-
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ri és én. Könnyedén felérünk 
a szikla tövéhez, onnan lá
tom, merre lehet a csúcsra 
jutni. Attila meglátja a mere
dek falat, balra a mélységet, 
és egy pillanat alatt eldön
ti, hogy tovább egy lépést se 
tesz. Gyuri jönne, de nem en
gedem meg neki a mászást, 
mert nincs gyakorlata. Már a 
falon vagyok, amikor egy er
délyi fiatalember felér Gyu
rihoz, és mondja neki, hogy ő 
naponta többször megmássza, 
és biztonsággal segíti a mászásban, ha nincs tériszonya. Gyuri kérdőn néz 
felém, és én nem tudok nemet mondani. Figyelem első fogásait és látom, 
hogy megbirkózik a feladattal, kis segítséggel. Élvezem a mászást, rég volt 
benne részem, hogy ilyen szép sziklán mászhassak. Szellő simogatja izzadt 
homlokomat, amikor felérek a csúcsra. Hátrafordulok és látom, hogy Gyuri 
és segítője a felénél tartanak, óvatosan, fogásról fogásra jutnak egyre feljebb. 
Leülök a csúcson lévő kereszt mögé, és nézem a gyönyörű tájat. Előveszem 
a fényképezőgépet és jó pár fotót készítek. Felér Gyuri is, és látom a boldog
ságot az arcán. Egy erős kézfogással gratulálok neki, majd bemutatkozók 

segítőjének. Megtudom tő
le, hogy itt laknak fent a he
gyen, és harminc csikóra vi
gyáznak testvérével tavasz
tól őszig. Ha idejük engedi, 
mindig segítenek az erre já
ró turistáknak. Beszélgetünk 
a túra folytatásáról, és felcsil
lan a szeme, amikor mond
juk, hogy Nagy-hagymá
sig mennénk, onnan pedig 
vissza ide. Szívesen elkísér 
bennünket, megmutatja a 
csikókat, akik a hűvös feny
vesben delelnek.
Készülődünk vissza és 
elmondjuk Gyurinak, hogy 
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lefelé nehezebb lesz, még jobban figyeljen minden fogásra. Én indulok 
elsőnek, hamar leérek az első szakaszon. Erdélyi barátunk Gyuri lábát 
rakosgatja sorba az álláshelyekre, hogy ezzel segítse a lefelé ereszkedést, 
így megy ez végig, ahonnan Attila figyel bennünket kissé rémült arccal. 
Szerencsésen leérünk a menedékházhoz, és csatlakoztunk a többiekhez. 
A tisztás aljában feltűnnek lányaink, akik a lassúbb tempót választották. 
Eléjük megyek, és nagyon örülök, hogy mindenki teljesítette a kitűzött 
feladatot. Pihenünk, beszélgetünk és kiderül, hogy erdélyi barátainknál 
lehet sört venni a házban. Megragadjuk az alkalmat és veszünk egy két
literes családi üveggel. Mindenki iszik egy pohárral, és néhányan elin
dulunk a Hagymás felé. Barátunk elszalad hegyi szállásához és felhúz 
egy sportcipőt a lábára, kézbe fogja kis baltáját, és kiskutyájának megen
gedi, hogy vele jöjjön. Mi addig haladtunk a csodálatos fennsíkon, ahol 
az egyik ámulatból a másikba estünk. A fehér sziklák, a kék ég és a buja 
zöld növényzet, valamint a sok virág elvarázsol mindenkit.
Már egy jó ideje megyünk egyre feljebb, és a napsugarak erőszakosan 
bökdösik testünket, fejünket. Elérjük az első sziklaletörést, ahol alattunk 
több emelet mélység tátong. A messzeségben kék színűek a hegyek, a 
csúcsokon vékony kereszteket lehet sejteni. A következő szakadéknál is 
van egy vaskereszt, amit egy hegyen járó emlékére állítottak, akit az erős
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szél a mélybe taszított, barátunk elmondása szerint.
Ismét felfelé menetelünk a tűző napon, a térdig érő fűben, amelyet zászpa- 
szigetek tarkítanak, és csak a kis kutyának van kedve ide-oda szaladgálni. 
Gazdája aggódik, hogy leesik az alattomosan megbúvó sziklaletörések
ről, ezért gyakran visszaparancsolja maga mellé. Néhány száz méterre 
vagyunk a következő sziklaszirttől, amikor úgy döntünk, visszafordu
lunk. Sürget az idő, és fentről sem látnánk többet, mint az előző csúcsról.
Gyorsan haladunk lefelé, és a táj másik arcát mutatja, alig tudunk be
telni vele. Betérünk a fenyvesbe, ahol megtaláljuk a csikókat, melyek 
a hűsben pihennek. Nagyon 
szép állatok, kíváncsian jön
nek felénk, amitől városi em
berek lévén kissé megijedünk. 
A csikós néhány szóval és a 
testükre mért kedves pasko- 
lással odébb hajtja őket. Ilyen 
közelről ilyen sok lovat eddig 
még soha sem láttam. Jó erő
ben vannak, szép csillogó a 
szőrük és lelógó sörényük.
Elérjük a kiépített forrást, ahol 
iszunk a hűs vízből és feltölt Lefelé a hegyről: Attila, Ági, Kata, Margit

jük kulacsainkat. Készítek felvételt a havasi tárnicsról, kárpáti harang
virágról, kései szegfűről és az őszirózsáról, rezes hölgymáiról, a néhány 
százméteres környezetben.
Lent a menedékháznál jó a hangulat, kellemes az idő a házban, ahol társa
inkhoz csatlakozunk. Most a túra vége felé én is megkóstolom a házi jellegű 
kisüsti pálinkát, ami a nagy melegben nem igazán esik jól. A barátságot és a 
hagyományokat tisztelni kell, ezért a másik felét is gyorsan felhörpintem. 
Búcsúzóul újdonsült barátainkkal a ház bejárata elé állunk, fotókat készítünk, 
majd kézfogás után lassan elindulunk lefelé. Lefelé gyorsabban haladunk a 
meredek oldalakban, ott, ahol felfelé csak szerpentinezve lehetett haladni. 
Ismét látjuk a sok szép virágot és a havasi legelőket a kis fakunyhókkal.
Dörgéseket hallunk, és megfordulva a hegyek felett meglátjuk a sötét 
kavargó viharfelhőket. Még szaporábban szedjük a lábunkat, hogy a 
kocsit elérjük a zivatar előtt. Mindenki siet, és hamar elérjük a biztonsá
got jelentő gépkocsit (már ami az esőt jelenti), és elindulunk hazafelé.
Időben érkezünk, mert éppen most terítenek a háziak, és a kis mosdás 
után mindjárt asztalhoz ülhetünk.
Borjúpörköltet eszünk finom vegyes salátával, majd szalagos fánkot barack
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lekvárral. A szénásszekérrel egymás után mennek el a kapu előtt, és kíváncsi 
szempárok pásztázzák csoportunkat a fehér asztalnál. A marhák is megjönnek 
a szürkületben duzzadó tőgyekkel a legelőről, és befordulnak az istállóba.
A fürdésnél mindenki kivárja sorát, majd a szobában beszélgetünk egy 
keveset, és álomra hajtjuk fejünket.

Gyilkos-tóhoz.

Hatodik nap

Mindenki végzett a fi
nom és bőséges reggeli
vel, és már indulunk is a

A falva
kon áthaladva és a me
zők fele haladva, minde
nütt szorgos embereket 
és megrakott szénás
szekereket látunk. Örü
lünk, ha olyan útsza
kaszon haladunk, ahol 
nem rázza szét a kocsit 
és minket a sok kátyú. 
Kanyargós és szép úton 
felérünk a Pongrác-tetőre - 1256 méter -, ahol megállunk csodálni a pa
norámát. Érzem a gyomromban a nyomást, de nem tudom, mi a bajom. 
A többiek a csodás tájat nézve az esti vacsoráról kezdenek beszélni, hogy 
Margitka a fáradtságtól vagy a napszúrástól milyen rosszul lett. Abban a 
pillanatban éreztem, hogy a gyomromban lévő anyag megfordult és ha
talmas sebességgel keresi a kijáratot. Rohantam a kocsi mögé, ahol egy kis 
patak csörgedezett és jócskán megnöveltem kapacitását. Később visszatér
tem a csoporthoz, ahol megállapították, hogy lázas vagyok. Bevettem két 
Algopyrint, és haladtunk tovább lefelé a Gyilkos-tó felé.
Megérkeztünk a Gyilkos-tóhoz, ami üdülőcentrummá alakult át, sok az 
új épület. A tóban sok a kiálló vörösfenyő tuskó, melyek már jó ideje a 
tóban vannak, és még sokáig ott is maradnak, mert a vörösfenyő a víz
ben nem bomlik le. A tuskók között csónakok keringőznek, alig tudok 
egy „rendes" természetfotót készíteni. A parton sok a buszos és autós 
kiránduló, nagy a nyüzsgés. Sok a kis pavilon és a bazár, ahol lányaink 
élvezettel vásárolgatnak.
Van kiépített tanösvény és sok turistaút, ami a hegyek belsejébe vezet, 
vagy fel a hegycsúcsokra. Egy órát töltöttünk el és indulunk tovább. A
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Békás-szoros előtt meg
nézünk egy görögkeleti 
templomot fent a hegy 
oldalában, majd alat
ta kívülről, amit erede
tileg szerettem volna 
a patkó alapú templo
mot. Kárpótol részben, 
hogy a felső templom
ban is csodálatos fara
gásokkal készült képek 
és bútorok voltak olya
nok, mint az alsóban, 
amit elbeszélésekből is
merek. Gyors fotózás és 

indulás a szorosba, ahol elég nagy a forgalom. Kanyarogva érünk le a 
mély völgybe, ahol a meredek sziklafalak között egy keskeny aszfalto
zott út halad, mellette dübörgő folyóval.
Megállunk egy kiszélesedő útszakaszon, és kiszállunk a kocsiból. Veze
tőnk elmondja, hogy négy kilométerrel lejjebb megáll egy parkolóban, 
ott találkozunk. Elindulunk az ég felé nyújtózkodó sziklák között, és 
majd kitörik a nyakunk, mire a csúcsot meglátjuk. Sok sziklapárkányon 
megkapaszkodott fenyők állnak a maréknyi táptalajon, gyökereikkel a 
sziklarepedésekbe kapaszkodva.
Bazársorok százméteres hosszúságokban és mindenféle termékkel tele
tömve. Sok hasznos és szép termék is van a csecsebecsék között. A nép
művészet mestermunkái is kivillannak a tömött polcokról. Az árak el
fogadhatóak a mi pénztár
cánknak, vásárolunk is néhány 
dolgot. Sok fiatal havasigyopárt 
árul potom pénzért, és megkér
dezve őket, hogy hol szedték, 
a sziklaszirtek felé mutatnak. 
Az idősebbekkel beszélgetve és 
a virágok védettségére céloz
va már nem a hegyet mutogat
ják, hanem azt mondják, hogy 
otthon a ház körül termesztik. 
Nem vizsgáltam meg tüzetesen 
a virágokat, de tudom, és itthon
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láttam nemesített havasigyopárt sziklakertben. A sziklafalakon hegymá
szópályák vannak kiépítve, de mi egy falmászót sem láttunk, csak sok 
keresztet, ahol a lezuhant hegymászóknak állítottak emléket.
A sziklafalak réseiből és patakos barlangjaiból sok forrás tör elő, ami 
nagyon szép látványt nyújt. Néhány kisebb vízesés is tarkítja a völgyet, 
de ezek csak néhány méteres esésűek.
Mindenki odaért a találkahelyre, és elindultunk hazafelé, hogy útközben 
megnézzük Marosfőn a Maros eredését.

Marosfőre érve megállunk egy 
tágas parkolóban egy kisven
déglő előtt. A várakozó autókból 
mutatják vezetőnknek, hogy füs
töl a kerék. Kiszállunk és látjuk, 
hogy a jobb első kerék füstöl, az, 
amelyiknek cserélve lett a komp
lett kerékagya. Hiányzik a kerék
ről a csapágy porvédő sapka, és a 
csapágyzsír füstöl. Mindannyian 
lelkileg összetörünk, mert megint 
ki vagyunk szolgáltatva ennek a 
„roncs" autónak. Megint borul
hat a másnapi programunk, mert 
így nem mehetünk tovább. 
Vezetőnk intézkedik telefonon, 

és mondja, hogy jön egy szerelő és megnézi, addig menjünk a forráshoz, 
ami a közelben van. Egy kis réten és egy fenyvesligeten áthaladva közel 
kerülünk a forráshoz, csak előtte át kell haladni egy kissé lepusztult hat 
méter hosszú hídon. A forrás kövekből falazott építmény, rajta márvány
táblák, középen egy fülkében Mária-szobor virágokkal.
A feliratok:

MÁRIA-FORRÁS EBNER ATYA EMLÉKÉRE. 
MINDENKIVEL MINDIG ¡ÓT TÉGY. 1998.

Megkóstoljuk a hús forrásvizet és visszaindulunk a parkolóhoz, hátha meg
érkezett a szerelő. Csak Attila várakozik a kocsinál, aki egészségügyi okok
ból nem merte elhagyni a WC közelségét. Sört és unikumot iszik a csapat, 
vannak, akik a közeli boltban finom joghurtot vásárolnak és azt fogyasztják. 
Szerelő nincs, és porvédő sapka nélkül indulunk vissza közeli szállás
helyünkre. A poros utat elérve javaslom vezetőnknek, hogy ne kockáz
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tassuk tovább a csapágy állapotát, inkább begyalogolunk a földúton a 
szállásig. Kivettük dolgainkat és gyalogolunk a csendes kis faluban a 
régi és új házak között.
Éva a háziasszony, amikor meglát bennünket, mentegetőzik, hogy még nincs 
kész a vacsora, korán jöttünk. Elmondjuk neki, mi is történt a kocsival, és 
kibukik belőlünk az előző napok számtalan kudarca az autóval és a vezetővel. 
Elmondja, hogy vacsorára laskaleves lesz sült csirkével és vegyes salátával. 
Beszélgetünk az asztalnál és iszogatjuk a finom sört vacsora előtt. Mér
legeljük eddigi napjaink eseményeit és a további kilátásokat. Végül úgy 
döntünk, hogy a kocsi állapota nem biztosítja azt számunkra, hogy a kellő 
időben és biztonságban hazaérjünk. Mindannyian úgy döntöttünk, hogy 
közöljük vezetőnkkel, hogy holnap reggel hazaindulunk Pécsre.Már meg
vacsoráztunk és beszélgettünk, amikor este kilenc órakor megjött vezetőnk, 
és beállt a kocsival a kapu elé. Elmondta, hogy a csapágy jó, csak zsírral kel
lett feltölteni és holnap reggel egy bontóban szerez csapágykupakot.
Elfogyasztotta a vacsorát, és beszélgetni kezdtünk. Elmondtam neki a 
csoport kollektív döntését és megindokoltam, miért is döntöttünk így. 
Gondolkodott és csak annyit mondott, hogy ő is ezt tenné a helyünkbe. 
Elmondtuk, hogy Éva és Tomi Csíkszeredáról vonattal mennek tovább, 
mert ők így érzik biztonságosnak a hazajutást.
Mindenki elment a szállására és elkezdett összepakolni, hogy holnap 
reggel korán indulhassunk.

Hetedik nap

Székelykapu részlet

Reggel mindenki időben itt volt és bepakoltunk a kocsiba reggeli előtt. 
Az utolsó reggelink is hasonlóan finom volt, és útravalónak egy nagy 

darab házi sajtot kaptunk. 
Elbúcsúztunk szállásadó
inktól, és fényképet készí
tettünk a verandán.
Hosszasan integettünk a há
ziaknak, míg a kocsi be nem 
fordult az utcasarkon. A félig 
földúton haladtunk a tócsákon 
keresztül, majd kiértünk az 
aszfaltútra. Ismerős falvakon 
haladtunk keresztül, és a kiné
zett legszebb székely kapukat 
emléknek lefényképeztük. 
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Csíkszeredán mi elmentünk sétálni, amíg vezetőnk a megbeszélt helyen 
megszerzi a védősapkát a kerékcsapágyra.
Már ismerős volt a város és bementünk egy könyvesboltba térképeket és 
úti könyveket vásárolni. Egy óra elteltével csörög a telefon, hogy kész a 
kocsi, mehetünk a parkolóba.
Éva és Tomi éppen felénk jön az állomás felől és mondják, hogy meg
vették a jegyet Pestig fejenként tízezer forintért, onnan majd a „szitivel " 
mennek haza. Szomorúan váltunk el tőlük, mert megszoktuk társaságu
kat és a szoros ülésrendet.

Ismét fékhiba

Gyors ütemben haladunk felfelé a 
kanyargós emelkedőn, és megdöb
benésünkre megállunk a Tolvajos- 
hágónál, pedig ezt már fotóztuk. Ve
zetőnk nem szívesen áll meg fotózá
si ingereinket kielégíteni, ezért nincs 
többek között ökör húzta szekér, vár
templom és még sok minden a felvé
teleim között, ami Erdély múltjához 
és jelenéhez is hozzátartozik. 
Most sem véletlenül állunk meg, 
mert közli velünk, hogy nincs fék. A jobb hátsó kerék alatt olajtócsa áll. 
Javaslom, pakoljuk ki legszükségesebb dolgainkat, mert nem tudhatjuk, 
meddig kell itt rostokolnunk. Vezetőnk megfordul a kocsival, és motor
fékkel elindul a leejtőn a legközelebbi szerviz felé.
Ismerős a táj, most jobban megismerkedhetünk a szűk környezetünkkel. 
Bepakolunk a magas nyárfák alá és lefekszünk a fűben. Szép az idő, csak egy 
óra múlva dörögni kezd az ég, és a Hargita fölött sötét felhők gyülekeznek. 
Gyorsan fedett helyeket kezdünk keresni, hogy az esőtől védve legyünk. Talá
lunk egy fészerszerű valamit, ahova majd behúzódhatunk mindannyian.
Három órája dekkolunk fent a hágón és már minden szépet kétszer- 
háromszor megnéztünk. Felfedezek egy nyárfacincért, amit körbemuto- 
gatok barátaimnak, majd visszateszem a fa kérgére és lefényképezem.
Végre ismerős autó fordul le a főútról és megáll mellettünk. Vezetőnk 
elmondja, hogy az egész fékrendszert átvizsgálták, a hibás alkatrészeket 
kicserélték, fékpados próbát végeztek, és minderről műbizonylatot adtak.
Gyors bepakolás után végre indulhattunk tovább az útba eső Parajdi
sóbányába.
Parajdhoz közeledve feltűnik a sóhát, ami nem más, mint egy hatalmas 
kiemelkedő sótömb. Ez a sótömb mérések szerint 2660 méter mélysé
gig hatol a föld felszíne alá, és kétmilliárd tonna sót tartalmaz. Mi is a
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sóbánya autóbuszával 
indulunk le a nyolcvan 
méteres mélységbe egy 
tárón keresztül. Az au
tóbusz éppen hogy elfér 
a szelvényben, és a te
nyeremet nem merném 
a busz karosszériája és 
a biztosítófalazat közé 
tenni. Elég gyorsan ha
ladunk lefelé és érezni 
a bánya hideg leheletét. 
Elágazásokat hagyunk 
el és gépeket látunk ha
ladni a mellékvágatok
ban. Ez napjainkban is üzemelő bánya, termelés alatt van. 
Megállunk egy nagy és vastag átlátszó műanyag fal előtt, és leszállunk 
a buszról. Lassan haladunk lefelé a kényelmes lépcsősoron legalább öt 
percen keresztül. Leérve egyik csodából esünk a másikba. Hatalmas 
magas termek benne játszóterekkel, asztalitenisz-asztalokkal, kápolná
val, múzeummal, képtárral és kulturált mosdókkal.

a csodában, amit még sohasem lát
tam, pedig mély és nagy kiterjedésű 
bányában dolgoztam valaha, és sok 
természetes barlangot is megjártam. 
Minden olyan más volt, nyugodt és 
kellemes. A falakon és a talapzaton a 
sórétegek hullámzó vonalai szalad
tak a végtelenbe, sókristályok csillog
tak a mesterséges fényben. Kellemes a 
levegő, rövidnadrágban sem fázunk. 
A klíma kiváló a légúti és asztmás be
tegségekre, de szerintem az idegrend
szert is nyugtatja ez a környezet. 
Felfele haladunk a másik kijárati lép
csősoron, és nézegetjük a tárlókban 
lévő képeket egymás után. Felérünk 
a várakozó helyre, ahol dombormű
vek és képek vannak a sima só felü
letekre vésve, illetve festve.

Sétálgatunk és fényképezünk ebben
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Kinyílik a kapu, és be
szállhatunk az ismerős 
buszba, és máris indul
hatunk ki a napra, a kis
sé túlzsúfolt járattal.
Kint rekkenő hőség, és 
rengeteg ember, nyüzs
gés. Gyerekek árulnak só
kristályokat, amelyből én 
is veszek, egy szép dara
bot, a gyűjteményembe. 
Indulunk Tordára, hogy 
szállásadónkkal talál
kozzunk, mert ő főzi a 
mai vacsoránkat. Sok 

Festmények a só felem

névről ismert városon haladunk keresztül, vagy a várost elkerülő úton 
haladunk hosszú órákon keresztül. Erre jobbak az utak nyugodtan lehet 
ülni és bámészkodni ki az ablakon.

Tordán csatlakozott hozzánk 
Béla, és a saját kocsijával vál
lalta a felvezetést a Járapatak- 
völgyébe lévő házához, ami 
egyben a mi szálláshelyünk. 
Este tíz órakor értünk oda fá
radtan, kissé elcsigázva. Béla fi
nom vodkával és sörrel kínált 
bennünket, majd felszolgálta a 
pörköltet, tésztával és savanyú
sággal. Vacsora után beszélget
tünk egy keveset, majd fürdés 
után lefeküdtünk aludni.

Nyolcadik nap

Korán keltünk és bepakoltunk a kocsiba, majd elfogyasztottuk a veze
tőnk által készített szalonnás tojást.
Összeszedtük a múltkor gyűjtött ásványokat és a cuccaink közé tettük, 
majd elbúcsúztunk Bélától. Fél nyolckor elindultunk Torockóra.
Kilenc órakor érkezünk Torockó főterére, ahol a múzeum mellett a fák 
hősében megállunk.
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„Várromok, égig érő sziklák 
és elhagyott vas és aranybá
nyák és számtalan titok őrző
je az erdélyi Torockó." Olvas
ható egy kis ismertetőben.
Négyen indulunk neki a 
fölénk magasodó Székely
kőre, Kata, Attila, Gyuri és 
jómagam. Elhaladunk a vízi
malmot jelző tábla mellett, 
és a köves legelőn haladunk 
egyre feljebb. Gyuri elérve a 
kőfolyást visszafordul, nem 
bírja a nagy párát és az iszo
nyú hőséget. Egy gyümölcsfa alatt állunk meg, hogy egy kicsit pihenjünk. 
Mintha egy hatalmas kiszáradt patakmederben haladnánk felfelé óriás 
kövek között. Sziklák magasodnak kétoldalt és egy kis vizes ér is megje
lenik a kövek között. Bebújunk a szikla árnyékába és pihenünk egy keve
set. A falút kis makettként látjuk a kiálló templomtoronnyal a közepén, 
balra egy magaslaton Torockó-várát.
Felérünk a víz eredéséhez egy leszakadt partszakaszhoz, ahol egy forrást 
találok. Odamászok és megnézem közelről. A kövek közül tiszta forrásvíz 
bukik elő, ami mindjárt kiváltja az ivási ingeremet. A kövek alá támasztom 
poharamat, ami hamar megtelik, és már kortyolom is a hűvös forrásvizet. 
Kata azt mondja, nem jön tovább, elfáradt. Lelket öntök bele, majd kis 
pihenés után jön velünk tovább. Füves emelkedőn haladunk, szórványo
san fás ligetekkel. Meredek az oldal, és meglepetésemre, tehénlepényre 
bukkanok a fák között. Mi is pihenünk, és Katának ismét a lelkére kell 
hatni, hogy a kézzel majdnem érinthető nyeregig feljöjjön. Nagyon tűz a 
nap, és az előző napokból okulva már jó ideje sapka fedi fejünket.
Végre felérünk a nyeregbe, ahol kellemes szellő üdvözöl bennünket, és 
már értem, hogyan jutottak a tehenek a meredek oldalra. Mi a legmere
dekebb oldalon másztunk fel, hátulról hosszabban, de kényelmesebben 
fel lehet jutni a nyeregbe. Kata pihen egy kis kőre leülve, mi Attilával 
balra felmászunk egy magaslatra. Társamnak tériszonya van, ezért meg
áll az első letörésnél, és lassan visszaindul Katához. Kimegyek a szélső 
sziklához és gyönyörködöm a fenséges messzeségben és a közeli csodás 
virágokban. Sajnos nagyon párás a levegő, ezért távoli képek készítését 
meg sem próbálom. Kimászok egy „sziklaablakhoz", és azon keresztül 
készítek felvételeket.
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Lovak a sziklák peremén

Igyekezve elérem társaimat, 
akik lassan elérik a kőkeresz
tet a nyereg jobb oldalán. Szép 
a táj és szívesen eltöltenénk itt 
néhány órát, ha már felmász
tunk ide, de az idő sürget. Ba
rátaim elindulnak lefelé, én pe
dig fel a csúcsra a Székely-kő
re. Lovak lábnyomait látom a 
sziklák között, és azon gondol
kodom, miért kell ilyen veszé
lyes és sziklás helyeken lovak

kal túrázni. Elhagyva a szűk sziklás részt kiérek egy füves fenn
síkra, ami meredeken emelkedik a csúcs felé. Fent szabadon lovak 
legelésznek, én pedig kissé félve haladok feléjük a vadcsapásnak 
megfelelő ösvényen. A szirthez közel két piros-fehér-zöldre festett 
magassági pont látható. A lovak szerencsémre odébb lépegetnek, 
így közel mehetek a sziklaletöréshez. Szép a táj, de még mindig elég 
opálos, távoli képet nem lehet készíteni. Kicsit örömködök a magas
ban, majd gyors ütemre váltva elindulok társaim után. Kocogok le
felé a füves oldalban, fogva a hátizsákot a hátamon, ami mindunta
lan ugrálni szeretne rajtam. Egy sziklaletörésnél észreveszem bará
taimat amint lefelé araszolnak. Olyan parányiak, mintha hangyák 
lennének. Füttyentek egyet, elveimet legyőzve, de csak azért, hogy 
lássák, megyek utánuk. Csodálatos a táj és már a verejtékcseppek is 
teljesen eltűntek rólam. 
Nem telt el negyed óra és már 
Kata és Attila sarkában va
gyok a katlanban. Odaszólok 
nekik, és elkattintom fényké
pezőgépemet, melyen most 
megmerevedve látom előző 
mozdulataikat.
Együtt megyünk lefelé, és a me
leg beszorul a kőfolyásos völgy
be, újra folyik rólunk a víz. Alat
tunk valaki a messze távolban 
elesett felfelé jövet, és borzal
mas sírásba és jajgatásba tör ki. 
Ruházatából ítélve egy tapasz- Magassági jel
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talatlan ifjú pár, akik azt hitték, hogy járdán lehet feljutni a csúcsra. Sze
rencsére feláll és sántikálva, párjára támaszkodva elindulnak visszafelé. 
Elértük a falu szélét, és innen pár perc alatt a várakozó társainkat a 
kocsinál. Életmentő sört fogyasztottunk, majd a múzeum mosdójában 
teljes ruhacserét kellett végrehajtanunk, mert egy körömnyi száraz 
ruhadarab nem volt rajtunk.
Sajnos Torockó-várára már nincs idő, ezért becsuktuk a tolóajtót és elin
dultunk a határ felé. Sok-sok órai utazás következett a füllesztő hőség
ben, és csak Korondon álltunk meg egy végső vásárlás erejéig.
A határon hosszú sorok állnak és borzasztóan nagy a hőség, idegesítő 
a sok mozgó árus, akik mindent ránk akarnak sózni. Kata nagyon ros
szul van, feltehetően a kimerültség és a meleg megviselte szervezetét. 
A határőr nem engedte be a mosdóba, mondván, mindjárt átkelünk a 
határon. Két órába telt, mire ez sikerült, álmomba ne jöjjön elő!
Este fél kilenckor álltunk meg egy útszéli csárdánál, ahol mindenki igé
nye szerint a mosdót, sört, üdítőt és minden mást megkaphatott. Iszo
nyatosan sok volt a szúnyog, de még ezt is tűrtük egy kis kényelmes 
ülésért és egy korty hideg italért.
Mindenkit kipakolva éjjel fél kettőkor értünk haza Pécsre, nem éppen 
fitten és vidáman.
Az erdélyi túránk jobb lehetett volna, ha az autó műszaki állapota és a 
gépkocsivezető vezetési morálja a kívánalmaknak jobban megfelel. Sok 
szépet és maradandót láttunk és tapasztaltunk, és most már tudjuk, hogy 
rengeteg csodálatos hely van, amit a közeljövőben egy jól szervezett for
mában biztosan felkeresünk.
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A MUNKA OSZTÁLY BESZÁMOLÓJA

Baumann József, osztályelnök

A tél beálltával tagjaink a Mecseken folyamatosan etették a madarak a 
Büdös-kútnál az Ordas-tanyánál, a C. R. Nagy Lajos Gimnázium udva
rán, valamint a lakótelepeken és családi házaknál. A magok jelentős részét 
a Mecseki Erdészeti Rt. és a Mecsek Egyesület biztosította számunkra.
Hét új madáretetőt készítettünk, amit barátainknak és tagjainknak oda
ajándékoztunk, hogy az éhezőket etessék.
Tavaszra öt madárodút készítettünk, és kihelyeztük a Herma-hegyre. 
Folyamatosan tisztítottuk a forrásokat, elsősorban a Közép-Mecsekben, 
és mértük a vízhozamokat és a hőmérsékleteket.
A Büdös-kúti turistaház új tetőszerkezetet kapott, a csatornák is újra lettek 
cserélve. Tasnádi János „átépítette" a Büdös-kúti-forrást mészkőből, valamint 
a hidat ugyanebből a kőzetből.
Esőbeálló készült ugyanitt, rönkfából, melyet Baranyai Rudolf tervezett és 
épített meg.
Kovács Szabó János a Szigriszt-kereszt környékét, a Tubes-tornyot és 
környékét takarítja alkalmanként.
A Dömörkapu és környékének lelkes gondozója Kollár Tamás. Észre
vételeit rendszeresen jelzi felém, és én a lehetőségekhez mérten segítek 
azok „orvoslásában".
A „megkerült" Mecsek-kapu tábláját felújítottuk a C. R. Nagy Lajos Gim
náziumban, és gépi eszközeivel újra felszereltük.
A munkát végezte: Baumann József, Bérces Csaba.
Új táblát építettünk be a Cserkész-forráshoz, melyet a Mecsek Egyesület 
készíttetett. A munkát végezte: Baumann József, Baumann Józsefié.
Biki Endre új tagtársunk csatlakozott a forrásfelújító csoporthoz immár 
szervezetten. Táblákat készített önerőből, és helyezett ki több hiányos 
feliratú forráshoz a Közép-Mecsekben. Pl. Körtvélyesi-forrás, Sziklás
forrás, Avar-kút, Gyöny-kút. Rendszeresen tisztítja a forrásokat, méri 
vízhozamukat, és beszámol észrevételeiről.
Teljesen felújítottuk a Jágerok-kútját Váralja környékén, valamint a Lóri
forrást a Közép-Mecsekben.
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A munkát végezte: Baumann József, Biki Endre, Kriston Barnabás, Szász Béla Ásványi 
Sándor. A tereprendezésben segített a 47. számú PCF. Cserkészcsapat.
Elkészítettünk a Vár-völgybe a Mária-kút elé egy szép tölgyfa tárlót. A 
tárlóba elhelyeztünk egy új fotótechnikával készült színes Mária-képet 
védőfóliával és üveglappal. Az anyagi támogatást a Mecseki Erdészeti 
Rt. Pécsváradi Erdészete, valamint a Mecsek Egyesület biztosította.
A munkát végezte: Baumann József, Bolvári György, Biki Endre, Snobl Tamás, 
Erdei Sándor.
Felújítottuk a Kőfejtő-kutat kifolyós rendszerűre, így a vizéhez könnyen 
hozzá lehet jutni.
A munkát végezték: Baumann József, Biki Endre, Kriston Barnabás, Plantek 
István
Kitisztítottuk a Sárkány-forrás környékét és felújítottuk az évtizedek 
alatt lepusztult forrást, melyből most újra iható forrásvíz csörgedezik a 
szép környezetben.
A munkát végezte: Baumann József, Biki Endre.

Új formában helyreállítottuk a Bükkös-forrást, kitakarítottuk a völ
gyet, és levezető lépcsősort alakítottunk ki a biztonságos megközelítés 
érdekében.
A munkát végezte: Baumann József, Biki Endre, Antal Dávid, Juhász Kornél, 
Golubics István.

Kitisztítottuk az elhanyagolt Zipernovsky-forrást, most ismét megköze
líthetővé vált a forrás előtere a lépcsőkkel.
A munkát végezte: Biki Endre és Antal Dávid.
Tovább folytatjuk a mecseki források felkutatását, fotózását, tisztítását, 
valamint a vízhozam- és hőmérséklet-méréseket.
Folyamatosan végezzük a Herma-hegy és környékének természettudo
mányos megfigyelését, és észrevételeinket továbbítjuk a szakhatóságok 
és kutatók felé.
Az év folyamán sok ezer pillepalackot és egyéb az erdőbe és környékére 
nem illő anyagot szedtünk össze. Jelezzük az illegális szemétlerakó helye
ket a hatóságok felé, melyeket általában rövid időn belül elszállítanak. 
Rendszeresen részt veszünk a DDNPI Polgári Természetvédelmi őröknek 
tartott oktatásain és terepgyakorlatain, valamint a békamentési akciókban. 
Óvjuk és karbantartjuk az Ordas-tanyát és környékét. A száz évnél 
is idősebb rönkház, a múltbéli emlékei, valamint a környezetében 
fellelhető számtalan védett növény és állat megérdemli az állandó 
felügyeletet, védelmet.
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Köszönöm a segítséget a Mecseki Erdészeti Rt. Árpádtetői és Pécsvá- 
radi Erdészetének, akik anyagokkal, szállítással és kollégáik munkájával 
segítették a mecseki építmények megújulását.
Köszönöm a DDNPI munkatársainak, hogy forrásfelújítási munkáinkat 
természetvédelmi szempontból véleményezték, és ha lehetséges volt, 
engedélyezték.
Köszönöm tagtársaimnak és barátaimnak a sok munkát, amit együtt 
végeztünk a természet csodálatos környezetében. Tudom, hogy ezek az 
órák nem a táj szépségében való gyönyörködés percei voltak, hanem a 
kemény fizikai munka embert próbáló megméretései. Küzdelem a sár
ral, a nehéz kövekkel, bogarakkal, tereppel és a sok szeméttel.

Munkánk eredményét a természetet járók egyre népesebb csoportjai lát
ják és élvezik, szívesen állnak meg az erdei pihenőknél, kereszteknél és 
forrásoknál, hogy erőt gyűjtsenek a további úthoz.
Szeretnénk, ha „alkotásainkat" az arra járók hasonló szeretettel óvnák, 
gondoznák, úgy, ahogyan mi azokat megépítettük.
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Nagy Gábor, osztályelnök

A
z osztály 2005. évi munkáját tulajdonképpen egy nagy feladat 
végrehajtása töltötte ki, mégpedig a már több éve tervezett, a 
Mecsek hegységet és kutatását ismertető konferencia megszer
vezése, lebonyolítása. A munka megkezdése előtt azonban több egyesületi 
tag részvételével sikeresen lezajlott a békamentés Sikondán és Orfűn.

A konferencia előkészítése már április elején elindult. Az első egyez
tető megbeszélésen az egyesület részéről Somosi László, Baronek Jenő, 
Káldy József, Tóth Klára és Nagy Gábor, a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóságtól dr. Iványi Ildikó, Závoczky Szabolcs és Buchert Esz
ter vett részt. Az első találkozót még kettő követte, melyek folyamán 
kialakult a konferencia pontos ideje, programja, rendszere, a tanács
kozás tulajdonképpeni címe, az előadások megtartására felkérendők 
névsora, valamint az őszi időpontig elvégzendő nagyszámú feladat 
felelőse. Munka pedig rengeteg akadt! Először is támogatókat kellett 
keríteni az anyagi jellegű feltételek biztosítására. Fel kellett kérni az 
előadókat, tőlük az előadásaik előzetes összefoglalóit begyűjteni, lefog
lalni a helyszínt, az állófogadást leszervezni. A program véglegesítése 
után meghívót kellett készíttetni, plakátokat, ajándék papírszatyrot, 
kitűzőt gyártatni. Végül a sok feladat mellett a sikeres szponzoráló
nak köszönhetően még egy, az előadások nagy részét, egy csodálatos 
mecseki diavetítést és a meghívót is tartalmazó CD, valamint mecseki 
kirándulásokat ismertető leporelló is elkészült, melyeket a résztvevők 
a konferencia regisztrációjakor kaphattak meg.
A nehéz munkával telt előkészületek után, a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság és a Mecseki Erdészeti Rt. szakmai és anyagi, valamint a BIO
KOM Kft., a MECSEK-ÖKO Rt., a PannonPower Holding Rt., a PVV Rt., 
a Pécsi Vízmű Rt., a Pécsi Sörfőzde Rt., a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimná
ziuma és Kollégiuma, a Mecsek Drog Kft. és a Schmidt und Co. Gyógyszer- 
és Fűszemövénykereskedelmi Kft. anyagi támogatásának köszönhetően 
október 5-e verőfényes napján elkezdhette munkáját a „Dél-Dunántúl 
Zöld Szigete - Konferencia a Mecsekért" elnevezésű tanácskozás.
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A majd kétszáz fő érdeklődő előtt Somosi László, a egyesület elnöke nyi
totta meg a konferenciát, majd Horváth Zoltán alpolgármester és Kukái 
András, a PVV Rt. képviseletében kapott szót.
A bevezetőket rögtön dr. Papp Tivadar elnökletével a plenáris ülés 
követte. Dr. Varga Zoltán professzor úr a Mecsek természetföldrajzi sajá
tosságait, a térségben elfoglalt szerepét, jelentőségét ismertette, Nagy 
Gábor áttekintést adott a mecseki természetvédelem múltjáról, jelenéről 
és jövőjéről, végül Szőnyi János a térség erdőgazdálkodását, a természet
közeli gazdálkodás lehetőségeit mutatta be.
Az ügyvezető elnöki pohárköszöntő és az állófogadás után két szekció 
kezdte meg a munkáját. A „Természettudományi Szekcióban" Kraft János 
a lejtőlösz karsztvidéken betöltött szerepéről, Havasi Ildikó a mecseki bar
langtani, dr. Kevei Balázs a botanikai, Fazekas Imre a rovartani és Szatyor 
Miklós a kisemlős-kutatás történetéről, eredményeiről tartott érdekes 
előadást. A párhuzamosan zajló „Természet és társadalom Szekcióban" 
Gábor Olivér a hegység régészeti kutatásáról, Braun Attila a széntermelés
től a bioenergiáig átívelő korszakról, Horváthné Buchert Eszter a Mecsek 
ökoturisztikai lehetőségeiről, Partos Kálmánná a környezeti nevelés helyi 
eredményeiről, valamint dr. Majer József a civil szervezetek természetvé
delmi munkában betöltött szerepéről adott elő.
A programot Gergely Tibor fényképeiből válogatott, a Nyugat-Mecsek 
természeti értékeit bemutató fotókiállítás, valamint a rendkívül hangula
tos, őszi levelekből, termésekből összeállított dekoráció is színesítette.
A tanácskozás végén a résztvevők: a hivatásos és civil természetvéde
lem, a gazdálkodók, az önkormányzatok, a kutatóműhelyek, az oktatás 
és az idegenforgalom képviselői egyöntetűen egyetértettek abban, hogy 
e rendkívüli természeti és kultúrtörténeti értékekkel rendelkező hegység 
hathatós védelme (többek között a nyugati részek védetté nyilvánítása) 
nem csak az értékek megőrzése, hanem a térség fejlesztésének szempont
jából is kiemelten fontos feladat. Végül megjegyzendő, hogy a Mecsek 
Egyesület szerepét, rangját nem csak a konferencia kezdeményezésében, 
szervezésében és lebonyolításában való aktív részvétel, hanem három 
tagjának (Havasi Ildikó, Kraft János, Nagy Gábor) előadása és a szintén 
tag Gergely Tibor fotókiállítása is kétségtelenül jelentősen emelte.
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TITKÁRI JELENTÉS 
A 2005-ÖS ÉVRŐL

Tóth Klára

A KÖZGYŰLÉSRŐL

2005. február 16-án tartotta MEG közgyűlését egyesületünk a Baranya- 
ház dísztermében. A szokásos módon szép számmal összegyűlt tagság 
előtt a napirendnek megfelelően láttuk el a kötelező és a „szabadon 
választott" feladatainkat.
Idén először adhattuk át a választmányunk által 2004-ben alapított „Az 
ÖRÖK MECSEKÉRT" díjat. A Duna Dráva Nemzeti Park Igazgatósága 
részére adományozott díjat Nagy Gábor a Nemzeti Park Igazgatóság 
munkatársa, a Mecsek tájegység vezetője vette át.
E jó hangulatban még azt is szinte egyöntetűen szavazta meg tagsá
gunk, hogy a több éve változatlan összegű tagdíjakat emeljük meg. 
A tavalyi év gazdagságát bizonyították a beszámolók. Sokszínű, 
szerteágazó, minőségében is figyelemre méltó és elismerést kiváltó 
tavalyi programunk örömmel tölthet el bennünket és irányt adhat a 
következő időszakra. Magasra került a mérce sok tekintetben. A költ
ségvetés száraz adatai is jó érzéssel tölthettek el bennünket, mert jól 
gazdálkodtunk.
A beszámolók és a 2005-ös év terveinek elfogadása után személyi válto
zásokról döntöttünk.
Tarnai Tamás alelnök lemondása után a közgyűlés Káldy Józsefet, a 
Mecseki Erdészeti Rt vezérigazgatóját választotta meg a Mecsek Egye
sület alelnökének.
Benczes Gábor - választmányi tagságának megtartásával - lemondott a 

titkári címről. Helyére Tóth Klárát választotta meg a közgyűlés. Ugyan
csak lemondott a Foto Osztály elnöki tisztjéről Bárkányi Tamás .
A választmány új tagjai: Börcsök György a Történeti Osztály Elnöke, 
Valkai Zsolt a Túra Osztály Elnöke.
A közgyűlés megalakította a Magashegyi Osztályt. Gál Györgyöt az 
újonnan megalakult osztály elnökévé választotta.
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A VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSEKRŐL

Az év első választmányi ülésén (január 13-án) még az előző év munkájának 
értékelése volt a feladatunk. A Baranyaházban megtartott ülésen megbeszél
tük a közgyűlés elé terjesztendő beszámolókat, javaslatot tettünk a lemondá
sok (Tarnai Tamás, Benczes Gábor) következtében megüresedő választmányi 
tisztségek betöltésére, vázoltuk a 2005-ös évre vonatkozó terveket.
A második választmányi ülést új alelnökünk - Káldy József- szíves meg
hívása nyomán a Mecseki Erdészeti Rt Nagymátéi Vadászházában tar
tottuk. A választmány elfogadta az előző választmányi ülés- Benczes 
Gábor pontosító javaslatai alapján kiegészített - emlékeztetőjét: Meghall
gatta a Mecsekben működő barlangkutató egyesületek együttműködése 
érdekében megtartott összejövetelről szóló beszámolót (Benczes Gábor, 
Borbély Attila, Tóth Klára), majd szó esett az október 5-én megrende
zendő MECSEK KONFERENCIA előkészületeiről. A választmányi ülé
sen dr Iványi Ildikó a Duna Dráva Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója 
Barátságos természetvédelem címmel tartott tartalmas előadást és dia
vetítést, majd Gál György az egyesület Magashegyi Osztályának Elnöke 
vetített gazdag diatárából. A Horvátország és Szlovénia magas hegyeit 
bemutató diasorozatot izgalmas élménybeszámoló fűszerezte. A választ
mányi ülést a Nagymátéi Vadászház gyönyörű parkjában kialakított tan
ösvény bejárásával fejeztük be.
A harmadik választmányi ülést ismét az egyesület „székhelyén" a Bara
nyaházban tartottuk - 2005. November 23-án. Ezen a szokásos napiren
dek szerint haladtunk: Az elmúlt hónapok történéseinek (örömtüzek, 
Megemlékezés Mócs Szaniszlóról, ElSant Őszi Kupa, öko-túrák stb.) 
felidézése után szó esett az egyesület szervezettségi adatairól (181 fő), 
a pályázati tevékenységünkről (1.280.000 Ft, a Barlangkutató Osztály 
helyzetéről, a Mecsek Konferenciáról, a fotó pályázatról, valamint a szer
veződő év végi záró rendezvényről
( december 21. Megyei Önkormányzat Díszterme).

Kritikaként fogalmazódott meg a rendezvényeinkre való mozgósítás 
problémája (pl. a Szaniszló -pihenő felállításának 100. Évfordulójára szer
vezett ünnepségünkön többen is lehettek volna és hiányoztak a sajtó képvise
lői is), valamint az, hogy a Mecsekben kutatást folytató barlangkutató 
egyesületek együttműködése terén nem tudtunk előre lépni. E probléma 
létezését jelzi az is, hogy Rostás Attila nem jelent meg a választmányi 
ülésen, de az osztályelnöki tisztségről való lemondását tartalmazó leve
lét eljuttatta hozzánk.
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Az Ötórai beszélgetésekről

Februárban Strasser Péter vetítette a Bihar-hegység természeti csodái
ról készített gyönyörű képeit, márciusban dr Montskó Péter a horvátor
szági hegyi túrákon készült fényképeit, majd áprilisban Gergely Tibor 
a Mecsek védett növényeiről készített csodálatos felvételeit láthattuk. 
Mindhárom szerző a remek képek mellé színes tájékoztatót, élménybe
számolót is fűzött, ami szinte vágyat ébresztett sokunkban az izgalmas 
helyek, gyönyörű tájak, féltett növények felkeresésére.
Rendkívüli Ötórai beszélgetésre hívta az egyesület tagságát és az érdek
lődőket Gál György a Magashegyi Osztály Elnöke május 17-én. „Mi van 
a csúcson? " címmel tartott vetítése és élménybeszámolója a gyönyörű 
felvételeken túl a hegymászás lélektanába is engedett bepillantást.
Középkori várak, baranyai várak címmel Szatanek József tartott érdekes 
tájékoztatót május 25-én. Izgalmas témája és a bemutatott gazdag anyag 
sokak érdeklődését felkeltette .
Az őszi Ötórai beszélgetések sorában sajnos nem tudtuk az előzetesen 
beharangozott témákat meghallgatni, mert az előadók váratlan elfoglalt
sága ezt nem tette lehetővé. Sikerült mégis olyan témákban beszélgetést 
kezdeményezni, amelyek emlékezetesek maradtak.
Szeptemberben Gyűrűfű az ökofalu címmel tartottunk vetítést, melynek 
során ritkán látott képekről, az egykori falu fő utcájáról és az ökofalu 
születéséről, mai életéről beszélgethettünk Kilián Imrével.
Október utolsó szerdáján Wágner László a DDNP tájegységvezető mun
katársa vetítette gyönyörű fotóit a Kárpát medence élővilága címmel. 
Novemberben a régóta várt „A természet a képzőművészetben" című 
előadást hallgathattuk meg Pandur József lebilincselő előadásában . 
Számtalan képzőművészeti alkotás kiépében gyönyörködhettünk igé
nyes összeállításában.
Decemberben (lassan már hagyományosan) ügyvezető elnökünk, Baro- 
nek Jenő szervezi az ötórai beszélgetést, ami most is igazán „hallgatás" 
lesz. Ünnepi külsőségei (a Baranya Megyei önkormányzat Papnövelde 
utcai díszterme) és ünnepi tartalom (a Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola 
Mamba Ütősegyüttese) teszi emlékezetessé az együtt töltött időt.

Hírleveleinkről

Négy hírlevelünk jelent meg az évben. Az első a közgyűlésre szóló meghí
vót, a az előző évi beszámolót, költségvetést és a 2005. évi terveket tartal
mazta. A másik három szám állandó rovatai az előző időszak eseményeiről
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való tudósítás, valamint a következő időszak tervezett eseményeiről való 
tájékoztatás voltak. Kiemelkedő és példamutató minden számban a tervek 
között a mindenkori túraterv (Valkai Zsolt munkája). Színesítette a Hírle
velet a Történeti Osztály - a tervekre vonatkozó írása (Börcsök György)-, a 
Munka Osztály beszámolói a végzett munkáról (Baumann József) és a Ter
mészetvédelmi Osztály tevékenységéről szóló beszámoló-kiemelkedően a 
Mecsek konferenciáról (Nagy Gábor).Gazdagította Hírlevelünket ügyve
zető elnökünk Baronek Jenő írása a Büdös-kúti kulcsosház megújulásáról, 
s ő az, aki rímbe is faragta a háznál szorgoskodókhoz kötődő gondolatait. 
Szervező munkánkat is segítette a az Őszi Kupáról szóló felhívás, vala
mint a fotókiállítással kapcsolatos felhívás.
A továbblépés érdekében fontos lenne minden osztály életéről tájékoz
tatást adni, hiszen év közben ez az egyetlen kapocs az osztályok között. 
Fontosnak tartanám, ha visszacsatolás is lenne mindig: a „beharango
zott" eseményről szóló beszámolót is olvashatnánk a Hírlevélben. Pl. 
a túrákról, rendezvényekről biztosan érdeklődésre számot tartó írások 
születhetnének. Egyszemélyesre szűkült „szerkesztőbizottságunk" nevé
ben örömmel venném, ha lenne társam az egyesület életében történtek 
rögzítésében és a tagság és az utókor számára biztosan számottevő infor
mációként szolgáló híradások közzétételében Színesebb, tartalmasabb 
lehetne, ha osztályelnökeink mindannyian fontosnak tartanák a híradást 
osztályuk évközi teljesítményéről. Küllemében egy kis „profi" segítséget 
is kaptunk a Kontraszt nyomda munkatársaitól, így már egy-két fény
kép is gazdagítja kiadványunkat. Az utóbbi két szám már honlapunkon 
is olvasható volt. Az információk terjesztésének ezt a módját a jövőben 
is igénybe akarjuk venni, ezért kérjük elektronikus levelezési címmel (is) 
rendelkező tagtársainkat, hogy szíveskedjenek megadni címüket, hogy 
kihasználhassuk a kapcsolattartás e lehetőségét is.

Események, rendezvények az egyesület életéből

„Mecseki hangulatok" címmel 2004. őszén második alkalommal hirdet
tünk meg foto-pályázatot. A gazdag anyagból rendezett kiállítás meg
nyitójára 2005. Február 8-án 18 órakor került sor a Ciszterci Rend Nagy 
Lajos Gimnázium Kollégiumának folyosóján. A kiállított 42 kép (14 
alkotó műve) megmutatta kedves hegységünk sokszínű arcát, változatos 
felszíni formáit, az évszakok változásait, s olyan pillanatképeket is, ame
lyeket csak azok látnak, akik kitartóan, fáradhatatlanul keresik a termé
szetközeli hangulatokat, rejtett értékeket, megörökítésre méltó képeket. 
A zsűri tagjai -Hámori Gábor a Mecseki Fotóklunb Elnöke, Kanizsai
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József a Mecseki Fotóklub tagja és Bárkányi Tamás a Mecsek Egyesület 
Fotó Osztályának Elnöke - végül az alábbi alkotók képeit díjazták:
1. helyezés Horváth Csaba
2. helyezés Marton Miklós
3. helyezés Takács Gábor
Díjazottak még: Huba Csaba, Montskó Gergely, Kovácsné Gergely Boglárka, Kiss 
Imre, Nagy Gábor, Lévai Gábor, Künstler Róbert, Baumann József

Természetvédelmi tevékenységünk egy kicsi szeletét jelentette, hogy részt 
vettünk a Duna Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai által hagyo
mányosan megszervezett békamentési akcióban az Orfűi- és a Sikondai 
tónál. Ugyancsak az egyesület Természetvédő Osztályának munkáját gaz
dagította április 24-én az a túra, melynek során Baumann József és fele
sége, valamint Tóth Klára, -polgári természetőrként-Bodó János, a Duna 
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa irányításával a Hosszúhe- 
tény határában található Nagymezőn virágzó védett növényeket kereste 
fel. Egyébként a DDNP munkatársa- Bodó János - által szervezett havi 
rendszerességgel lezajlott összejöveteleknek állandó résztvevői egyesüle
tünk polgári természetőrei. Leggyakrabban Baumann József, Kovács Szabó 
János, Benczes Gábor és Tóth Klára vettek részt a -hol a DDNP Oktatási 
Központjában megtartott, hol terepre szervezett összejöveteleken.
Régi tervünk, hogy a Mecsekben tevékenykedő barlangkutató egye
sületek, csoportok közötti együttműködést elősegítsük az egyesület 
szervezeti keretei által kínált lehetőségek kihasználásával. A ME Választ
mányának kezdeményezésére a ME Barlangkutató Osztály szervezési 
közreműködésével 2005. április 22-én megbeszélést tartottunk.
A találkozó célja az volt, hogy a Mecsekben folyó barlangkutatási tevé
kenységet, de főleg annak eredményességét az Egyesület hogyan tudná 
támogatni a szűkös anyagi lehetőségeihez mérten, illetve az évek során 
kialakult- sohasem kimondott de mégis érezhető, az Egyesület és a Cso
portok közötti- feszültség feloldására találjon megoldást.
A megbeszélés jó hangulatban, a kialakult helyzet rövid ismertetésével kezdő
dött, majd a hozzászólások közben kialakult, néha az elmúlt időszak tüskéinek 
maradványaiból táplálkozó indulatoktól is fűtött vita tisztázta a barlangkuta
tásban , illetve a kutatással foglalkozó csapatokban rejlő sajátságokat.
A megbeszélésen a felek közösen megállapodtak, hogy a csoportok tevé
kenységi önállóságát meg kell hagyni teljes mértékben. Az Egyesület abban 
tudja segíteni a kutatómunkát, hogy az egyesületi évkönyvben , illetve 
a Hírlevélben, az internetes honlapon vagy esetlegesen kiadásra kerülő 
kiadványokban biztosítja a publikálási lehetőséget, valamint a szakmai
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tájékoztatókhoz (konferencia), képzésekhez helyet és eszközöket (pl.: 
diavetítő, videolejátszó) biztosít a meglévő lehetőségei szerint. Előzetesen 
elvi megállapodás született az un AGYAGOS KUPA barlangászverseny 
megrendezéséről, az Egyesület és a Csoportok közreműködésével.
A megbeszélés nyomán nem sokban változott a helyzet. Teljeskörű 
Együttműködési megállapodást nem tudtunk aláírni az év során. Rostás 
Attila osztályelnök benyújtotta lemondását.

Kirándulás a Kopácsi-réten

A Kopácsi -rétre szervezte év végi kirándulását a Mecsek Egyesület és 
a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség. A június 17-én megtartott 
tájfeltáró túrára autóbusszal indult a kis csapat. A háború miatt évtizede
kig zárt terület kincseit, egyedülálló növény-és madárvilágát leginkább 
azon a hajóúton volt lehetősége megfigyelni a társaságnak, amely a nem
rég felépített oktatási központ közeléből indulva mutatja be a Duna és 
a Dráva alkotta háromszögben létrejött csodálatos természeti környeze
tet. A természet szépségei után Eszék város nevezetességeit is útba ejtve, 
élményekben gazdagodva tért haza a kiránduló csapat.

IX. elSant Őszi Kupa

Jó hangulatú rendezvény volt az idei őszi tájékozódási hétvége is, melyet 
szeptember 9-11 között rendeztünk. A várható komplex program kitelje
sedését a rossz időjárás nehezítette, de így is tartalmas, értékes időtöltés
ként él a résztvevők emlékezetében. Aki ott volt, nem bánta meg, hogy e 
hétvégét a természet közelében töltötte.

Tiszteletadás elődeinknek

Egyesületünk történetében évről-évre felfedezhető az a szándék, hogy 
elődeink tetteit felidézzük, törekvéseikből, eredményeikből erőt merít
sünk, tisztelegjünk máig értékes alkotásaik előtt.
A 100 évvel ezelőtt történtek közül a legjelentősebbnek a Szaniszló 
pihenő létrehozását tartottuk. Ezt a pihenőt az egyesület tagjai az előző 
évben elhunyt Mócs Szaniszló ciszter tanár emlékére állították. Avatá
sára 1905. Szeptember 5-én került sor.
A 100 éves évforduló megünneplésére hívtuk tagságunkat 2005. Szept
ember 5-én. Lelkes kis csapatunk egy része - elődeinkhez hasonlóan- a 
Tettyén gyülekezett és onnan gyalogosan ment fel a pihenőhöz.
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A megemlékezésen megjelent a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium 
igazgatója Páva Péter, a tanárok képviseletében Antal Emília tanárnő, 
Cézár Atya és Sixtus Atya, és a diákok képviselői is.
A napsugaras őszi délutánban a gimnazisták rövid műsorral emlékeztek 
(Antal Emília tanárnő felkészítő munkája nyomán), majd a pihenőnél 
koszorút helyezett el Páva Péter a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimná
zium igazgatója és Baronek Jenő a Mecsek Egyesület ügyvezető elnöke.
A megemlékezés létrejöttében Baumann József működött közre, az ese
mény megörökítésében Benczes Gábor volt segítségünkre.

Örömtüzek a Mecseken

A Mecsek Egyesület történetének áttekintése során egy igen romantikus 
eseményre is bukkantunk. Ez az az esemény, amikor 1942 júniusában, 
Szent Iván éj alkalmából a Mecsek különböző csúcsain (Misina, ,Hár
mashegy, Zengő, Jakabhegy, Szársomlyó ...) örömtüzeket gyújtottak az 
egyesület tagjai. Szerettük volna követni elődeinket, de az országos tűz
gyújtási tilalom ebben megakadályozott bennünket júniusban. Ha nem 
is teljes körűen, de gyújtottunk tüzet a Misinán 2005. szeptember 24-én. 
Jövőre talán sikerül nagyobb körben, nagyobb számú részvétellel meg
szerveznünk ezt az eseményt.

„DÉL-DuNÁNTÚL ZÖLD SZIGETE" - KONFERENCIA

a Mecsekről

címmel szerveztünk tanácskozást a Vasváry-villában 2005. október 5-én. 
Jeles támogatókkal, neves szakemberekkel összefogva készült a lelkes 
szervező gárda, hogy a Mecsek természeti értékeit, kezelési feltételrend
szerét, gazdálkodását bemutathassuk.
Az egyesület és partnerei által már régóta tervezett tanácskozásnak most 
az adott különös aktualitást, hogy a tervezett egységes mecseki tájvédelmi 
körzet kialakítása a reményteljes, megvalósulás közeli fázisába érkezett. 
Kiváló együttműködő partnerünk a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazga
tóság, valamint a Mecseki Erdészeti Rt volt.
A konferencia résztvevői az emlékek mellett hazavihették az elhangzott 
előadások legtöbbjének anyagát CD-n (amelyen csodálatos, a Mecsek 
természeti értékeit bemutató képek is találhatók), egy leporello-szerű 
kiadványt, amelyen a Mecsek legfőbb turistaútjai láthatók, két csomag 
finom mecseki teát, és számtalan ismertetőt Dél-Dunántúl felkeresni 
érdemes turisztikai célpontjáról.
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A búcsúzkodó résztvevők szavaiból kicsendült, hogy sokáig élünk még 
abból az élményből, amit e konferencia adott.

Öko-túrák

Horváth Zoltán ,Pécs város alpolgármestere a Mecsek Egyesülethez for
dult kérésével. Az Öko-város-Öko-régió program keretében szeretne 
munkatársaival gyalogtúrákat tenni a környéken, hogy találkozhasson 
a környék faluinak lakóival, vezetőivel. Az első túrát október 15-én szer
veztük meg Orfű - Kovácsszénája- Abaliget útvonalon, a második túrát 
pedig Éger-völgy- Jakabhegy- Kővágószőlős, Cserkút útvonalon novem
ber 11-én. A túrákon találkoztunk a települések polgármestereivel és 
munkatársaival. A beszélgetések során a települések örömei, gondjai, a 
fenntartható fejlődés, a továbblépés lehetőségei kerültek szóba. Megálla
podtunk a folytatásban is.

Fotópályázat

A novemberben megjelent Hírlevelünkben és honlapunkon jelent meg 
a felhívás, amely arról tudósít, hogy a Mecsek Egyesület hagyománya
ihoz híven fotókiállítást szervez, melyen a pályázatra érkezett legjobb 
munkákat mutatjuk be. Az a célunk, hogy az „Ember és a természet" 
kapcsolatát szemléltessük a természetjáró fotográfusok szemén keresz
tül. A pályázatra beérkezett anyagok bírálata folyik, eredményhirdetés a 
közgyűlésen már lehetséges.

Összességében a 2005-ös év- rendezvényeinket illetően - az utóbbi évek 
egyik leggazdagabb éve volt. Kapcsolataink erősödtek az egyesületen 
belül és kívül gyaránt.
Az osztályok életében történt eseményekről szóló beszámolók az 
évkönyvben megtalálhatók (már akinek van!). Jó lenne, ha kiegyenlítet
tebb lehetne az egyesület tevékenysége e téren.
Javítanivalónk van a tájékoztatás, a tevékenységünk népszerűsítése 
terén is. Itt elsősorban a mozgósítások, a programjainkról szóló előzetes, 
„beharangozás" jellegű híradásra gondolunk.
Jelen voltunk városunk, megyénk jelentősebb -tevékenységünkhöz közelálló
rendezvényein, s részt vettünk a társszerveink, segítő társaink által szervezett 
programokon is. Irodánkban rendszeresen ügyeletet tart az adminisztrációs 
munka egy részét végző tagtársunk (Csábi Máris), s igyekezettel, készséggel 
intézi a rá háruló feladatokat (postázás, pályázatok ügyintézése stb.).
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Végezetül megköszönöm minden tagtársamnak az év során végzett 
munkáját. Tudjuk, hogy a legkisebb eredmények mögött is fáradozás, 
fizikai és szellemi - alkotó vagy végrehajtó - munka áll. Kudarcainkat 
nehezen dolgozzuk fel, de együtt mégis könnyebb.
Fáradozásunk jutalma a közösen megélt sok szép élmény, kapcsolata
ink elmélyülése, gazdagodása, s mindez remény egyesületünk életének 
további fejlődéséhez.
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A MECSEK EGYESÜLET 2005-ÖS ÉVÉRŐL

A Mecsek Egyesület 2005. évi munkájának rövid értékelése 
a közhasznú szervezetekről szóló 

1997. évi CLVI törvény 19. §. (3) bekezdése alapján

Az ALÁBBIAKAT TARTALMAZZA:

a. ) A számviteli beszámolót (mérleg és eredménylevezetés);
b. ) A költségvetési támogatások felhasználását;
c. ) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d. ) Cél szerinti juttatások kimutatását;
e. ) Központi szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkor

mányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek 
szerveitől kapott támogatást;

f. ) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
értékét, illetve összegét;

g. ) a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámolót;

Kelt: Pécs, 2006. január 7.
Baronek Jenő 

ügyvezető elnök
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT 
BESZÁMOLÓJA

a, A számviteli beszámoló (mérleg, és eredménylevezetés)

MÉRLEG
2005. év

ezer forintban

Tétel megnevezése 2004. év Előző év(ek) 
helyesbítése 2005. év

A. Befektetett eszközök (I+1I+I1I) 829 539

I. Immateriális javak 40 10

II. Tárgyi eszközök 789 529

III.Befektetett pénzügyi 
eszközök

B. Forgóeszközök (I+II+1II+1V) 581 644

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

Pénztár 96 38

Bankbetét 485 606

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) 1410 1183

C. Saját tőke (I+II+II+1V+V) 1410 1183

I. Induló tőke/Jegyzet tőke 497 581

II. Tőke változás /Eredmény 829 539

III. Lekötött tartalék

IV. Tárgyévi eredmény 84 63

V. Tárgyévi eredmény 
Vállalkozási tevékenységből

D. Tartalék

E. Céltartalék

F. Kötelezettségek

I. Hosszú

II. Rövid lejáratú kötelezettség

FORRÁSOK ÖSSZESEN
(C+D+E+F)

1410 1183
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT 
BESZÁMOLÓJA

Ered meny levezetés
2005. év

ezer forintban

Tétel megnevezése 2004. év
Előzőév(ek) 
helyesbítése 2005. év

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (l.+II.) 5825 4091

I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.+5.) 5825 4091

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) alapítótól

b) központi költségvetés 202 369

c) helyi önkormányzat
d)egyéb

2. Pályázati úton elnyert támogatás 2109 980

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 325 100

4. Tagdíjból származó bevétel 1397 1234

5. Egyéb bevétel 1312 1408

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
B. Vállalkozási tevékenység bevétele

1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

C. Tényleges pénzbevételek

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 5741 4028

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 5741 4028

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozás
3. Ráfordítást jelentő elszámolások

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozás
3. Ráfordítást jelentő elszámolások

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1.+- 2.) 84 63

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi 
eredménye (A./1-E./1-E./4) 84 63

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi 
eredménye

H. Nem pénzbeli realizált eredmény
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben 

reá 1 izá 11 ered ménve —
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2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben 
realizált eredménye

1. Adózás előtti eredmény
J. Fizetendő társasági adó

K. Tárgyévi eredmény 84 63
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménve

(A/I.+A/II.)-(E/l.+E/2.+E/3.) 84 63

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

1. Bérköltség
Ebből: - megbízási díj

-tiszteletdíjak

2. Személyi jellegű kifizetések
3. Bérjárulékok

B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások
C. Értékcsökkenési leírás 89 289

D Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű 
ráfordítások

E A szervezet által nyújtott támogatások 
(pénzügyileg rendezett)

Ebből: A kormányrend. 16 § (5) bekezdése szerint 
kötelezettségként elszámolt és tovább utalt, il. átadott 

támogatás

F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 202 369

b.)  Költségvetési támogatások felhasználása:

Költségvetési támogatások felhasználása

- NCA pályázat (600.000) ebből 2005-ben 300.000,- Ft

- PMJV Önkormányzat pályázat - 80.000,- Ft

-Wesselényi Miklós pályázat 600.000,- Ft

-SZJA1% 369.196,- Ft

Összesen 1.349.196,- Ft

NCA pályázat felhasználása

Dologi kiadások
Posta, telefon, internet, nyomdaköltség, szakkönyv 300.000,- Ft
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Wesselényi Miklós pályázat

Az évkönyv nyomdai előkészülete 600.000, - Ft

PMJV Önkormányzat pályázat felhasználása

Működési költség 80.000,- Ft

SZJA 1% felhasználása

Turista pihenők karbantartása és új turista építmények 
létrehozása. 369.196,- Ft

Ft. értékben Ft. értékben

Nyitó egyenleg 581.284

- Pénztár 96.331,-

- Bankbetét 484.953,-

Bevételek

- Jogi tagdíj 700.000,-

- Tagdíj 322.100,-

- Pártoló tagdíj 212.000,-

- Kapott támogatás (Konferencia) 1.400.000,-

- Pályázaton nyert támogatás 980.000,-

- Banki jóváírás 8.166,-

- Cél szerinti bevételek 100.000,-

- SZJA 1% 369.196,-

Bevételek összesen 4.091.462,-

Bevételek m i ndösszesen 4.672.746,-

Kiadások

Tárgyi eszközök

- Akkumulátor (laptop) 95.000,-

Tárgyi eszközök összesen 95.000,-

Anyagköltség
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- Anyagköltség (cement, sóder, szög, festék, ecset, stb.) 390.950,-

- Nyomtatvány, irodaszer 107.701,-

- Nyomda költség, (évkönyv, konferen-cia) 1.117,160-.

- Élelmiszer (barlangkutató tábor) 73.810,-

- Munkaruha, védőruha (csizma, nadrág) 6.225,-

- Folyóirat, szakkönyv(Pécsi Szemle) 3.390,-

- Szoftver (Norton antivírus) 14.500,-

- Egyéb anyagköltség 23.030,-

Anyagköltség összesen 1.736.766,-

c.)  Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Igénybe vett szolgáltatások

- Posta költség 59.111,-

- Telefonköltség 141.045,-

- Szállítási költség 70.351,-

- Fotószolgáltatás (fotópályázat) 82.682,-

- Bérleti díj (konferencia, postafiók) 70.200,-

- Autóbusz költség (Gemenc) 262.100,-

- Gravírozás (díjak készítése) 41.095,-

- Regisztrációs díj 2.800,-

- Gk. használat 638.260,-

Igénybe vett szolgáltatások összesen 1.367.644,-

Egyéb szolgáltatások költsége

- Egyéb szolgáltatás (CD készítés, zenekar munkadíja) 397.545,-

- Bankköltség 28.037,-

Egyéb szolgáltatások költsége összesen 425.582,-

Személyi jellegű kiadások

- Továbbképzés 22.000,-

- Reprezentáció (konferencia) 381.520,-

Személyi jellegű kiadások összesen 403.520,-
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Kiadások mindösszesen 4.028.512,-

Záró egyenleg

- Pénztár 37.887,-

- Bank 606.347,-

záró egyenleg összesen 644.234,-

d.)  Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatásban nem részesítettünk semmilyen szervezetet.

e) Központi szervtől, az elkülönített állami 
PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI 

ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL 

KAPOTT TÁMOGATÁS

- NCA pályázat 300.000,- Ft

- PMJV Önkormányzat pályázat - 80.000,- Ft

-Vesselényi Miklós pályázat 600.000,- Ft

-SZJA1% 369.196,- Ft

Összesen: 1.349.196,- Ft

Bevételek

Nyitó egyenleg 581.284,- Ft

Bank 484.953,- Ft

Pénztár 96.331.- Ft

Támogatás 1.400.000,- Ft

- PannonPower Holding Rt. 600.000,- Ft

- Duna-Dráva Nemzeti Park lg. 100.000,- Ft

- Pécsi Vízmű Rt. 150.000,- Ft

- PVV Rt. 200.000,- Ft

- Mecseki Erészet Rt. 150.000,- Ft

- Pécsi Sörfőzde Rt. 100.000,- Ft

- Mecseki-Öko Rt. 100.000,- Ft
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Pályázat 980.000,- Ft

- NCA pályázat 300.000,- Ft

- PMJV Önkormányzat pályázat 80.000,- Ft

-Vesselényi Miklós pályázat 600.000,- Ft

Egyéb bevételek 1.711.462,- Ft

Jogi tagdíj

- PANNONPOWER Holding Rt 500.000,- Ft

- PÉTÁV Kft.. 200.000,- Ft

- Mecseki Erdészeti Rt.. 100.000,- Ft

- Duna-Dráva Nemzeti Park lg. 100.000,- Ft

Tagdíj 334.100,- Ft

SZJA1% 369.196,- Ft

Célszerinti bevételek 100.000,- Ft

Kamat 8.166,- Ft

Bevételek összesen: 4.672.746,- Ft

Kiadások

Kiadások költség megoszlása

- Iroda 1.133.794,- Ft

- Barlangkutató osztály 54.554,- Ft

- Évkönyv 600.250,-Ft

- Természetjáró osztály 353.831,-Ft

- Munka osztály 120.659,- Ft

- Fotó osztály 102.678,- Ft

- Rendezvény (konferencia) 1.227.215,- Ft

- Hírlevél 165.850,- Ft

- Büdös-kút 216.844,- Ft

- Továbbképzés 22.000,- Ft

- Pályázati költség 2800,. Ft

- Bankköltség 28.037,- Ft 4.028.512,- Ft

Záró pénzeszközök 644.234,- Ft
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Az Egyesület 2005. évi munkájának rövid értékelése 
A KÖZHASZNÚ SZERVEZETEKRŐL SZÓLÓ 

1997. ÉVI CLVI TÖRVÉNY 19. §. (3) BEKEZDÉSE alapján

2005 évi bevételek 4.672.746,-

2005. évi kiadások 4.028.512,-

Egyenleg/pénzmaradvány 644.234,-

2005. ÉVI BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA:

Saját bevételek tagdíjak 1.334.100,- 32,6%

Támogatások 1.400.000,- 34,2%

Pályázatok 980.000,- 24,0%

1% 369196,- 9,0%

Bankköltség 8166,- 0,2%

Összesen: 4.091.462,- 100,0 %

2005. ÉVI KIADÁSOK megoszlása:
Programok 3190096,- 79,2%

Működési kiadások 838416,- 20,8%

Összesen: 4.028.512,- 100,0%

F.) A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK 

NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE:

Az Egyesület vezető tisztségviselői — mint a közhasznú társadalmi szer
vezet tisztségviselői — juttatásban nem részesültek, tevékenységüket 
társadalmi munkában végezték.
Az Egyesület maradéktalanul eleget tett minden törvényes előírásnak, és 
köztartozása nincs
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G.) A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI

BESZÁMOLÓ

A TEVÉKENYSÉGEK FONTOSABB TERÜLETEI:

- a Mecsek barlang rendszereinek feltárása, feltérképezése, a feltárt bar
langok megóvása, karbantartása

- ismeretterjesztő túrák szervezése
- források felújítása, megóvása
- turista pihenők karbantartása, megóvása, új turista létesítmények lét

rehozása
- megismertetni az ifjúságot a természetvédelemmel és annak fontossá

gával
- a Mecsek történelmének megismertetése minél szélesebb körben
- az Egyesület múltjának méltó ápolása

A MŰKÖDÉST SEGÍTŐ KAPCSOLATOK'.

- Pannonpower Holding Rt.
- Pécsi Távfűtő Kft.
- Mecseki Erdészeti Rt.
- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt.
- Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága
- Pécsi Vízmű Rt.
- Pécsi Sörfőzde Rt.
- Mecsek-Öko Rt.
- BIOKOM Kft.

Médiák:
- Pécs TV. Kft.
- Új Dunántúli Napló
- MagyarTelevizió Rt. Körzeti Stúdiója
- Remény Rádió Kft.
- Pécsi Hírek

Egyesületünk közhasznú szervezetként 184 fős létszámmal, 7 osztály
szervezettel működik.
Az Egyesület munkáját a közgyűlés által választott 7 tagú választmány 
irányítja és szervezi.
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A közgyűlés a tagsági díj összegét megemelte a 2005-ös évre: 
Dolgozó: 2500,-Ft
Nyugdíjas: 1000,-Ft

A létszám változása a tagdíj emelését követően csökkent. Az alapszabá
lyunk értelmében sor került a fizetési kötelezettségüket nem teljesítők 
felszólítására, kizárására.
2004. december 31-i létszámunk 259 fő volt.
2005. december 31-i létszámunk 184 fő, akik tagdíjfizetési kötelezettsé
güknek maradéktalanul eleget tettek.
Az egyesület tevékenysége rendkívül sokrétű, keretét az alapszabályban 
foglaltak adják meg.
Tevékenységünkben központi szerepet játszanak elsősorban Pécs városa 
számára — nagy hangsúllyal a tanulóifjúság számára- szervezett prog
ramok, tájékoztatók, amelyek a természet értékeinek és főként a Mecsek 
természeti értékeinek megismertetését szolgálják.
A programok szervezésénél figyelembe vettük, hogy a tagok tevékeny 
részesei legyenek a természeti értékek megőrzésének, a környezetbarát 
életmód és gondolkodás kialakításának, a környezetünk állapotát meg
óvó, javító kezdeményezések felkarolásának.
Az Egyesület programjai a közhasznúsági minősítésnek megfelelően 
minden érdeklődő számára nyitottak és térítésmentesek voltak.
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A MECSEK EGYESÜLET TAGSÁGA

A Mecsek Egyesület Tisztikara

Örökös tiszteletbeli elnök:
Dr. HORVÁTH ADOLF OLIVÉR

Elnök:
SOMOSI LÁSZLÓ 

Pannonpower Holding Rt. 
Elnök, vezérigazgatója

Ügyvezető elnök:
BARONEK JENŐ

Alelnök:
KÁLDY JÓZSEF 

Mecseki Erdészeti Rt.

Barlangkutató osztály 
Munka osztály 
Természetjáró osztály 
Ifjúsági osztály 
Természetvédelmi osztály 
Történeti osztály 
Magashegyi osztály

Vezérigazgatója

Titkár:
TÓTH KLÁRA

Osztályok

Rostás Attila
Baumann József
Valkai Zsolt
Borbély - Bartis János
Nagy Gábor
Börcsök György
Gál György

osztályelnök 
osztályelnök 
osztályelnök 
osztályelnök 
osztályelnök 
osztályelnök 
osztályelnök
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Választmány tagjai:
Somosi László
Baronek Jenő
Káldy József 
Tóth Klára

Benczes Gábor
Börcsök György

Valkai Zsolt

A Mecsek Egyesület tagsága

Ellenőrző Bizottság:
Dománszky Zoltán

Rüll József
Jakab Éva

Tiszteletbeli tagok:
Kovács Szabó János 
Somogyváry Imre

„Az Örök Mecsekért" díj (2005) 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Rendes tagok:
Adorján Rita Bergics Balázs
Antal Dávid Tamás Biki Endre Gábor
Antal Emilia Biros Béláné
Arany Gáborné Bodáné Gálosi Márta
B. Horváth Csilla Bóday Barna
Bachman Zoltán dr. Bóday Barna ifj.
Baranyai Rudolf Bóday Miklós
Baronek Börcsök Réka Bóday Miklós ifj.
Baronek Jenő Bóday Zoltán
Baronek Jenőné Bodó László
Baronek Jenő ifj. Bodráné Kis Olga
Bátai István dr. Börcsök György
Bátai Istváné dr.Kerényi Mónika Bötkös Lászlóné
Baumann József Budai Jánosné
Baumann Józsefné Buzás Endre
Bayer Richárd Chlebovics Kornél
Bayer Adél Chlebovics Miklós
Bedőcsné Novreczky Julianna Csábi Mária
Békefi Irén Dr. Csanádi Imre
Benczes Dániel Csapó Júlia
Benczes Gábor Császár Cs. Péter
Berghauer Tibor Csiszár Gyula
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Dalecker Ibolya
Dolgos Sándor
Dománszky Zoltán 
Domján Gyula
Duna-Dráva Nemzeti Park 
Elblinger Ottó
Faltis Róbert
Faltysné Újvári Anna
Fekete Bálint dr.
Fekete László
Fodor Attila
Füziné Kajdy Zita
Gál Éva
Gál György
Gál Györgyné
Gálhidy Éva
Gergely Tibor
Gida Tibor
Gőbölös István
Gundrum Károly dr. 
Hardicsay Sándor dr. 
Harmat Béla dr.
Havasi Ildikó
Hegedűs István
Herisztné Kincses Magdolna 
Hildebrandtné Rugási Éva 
Horváth Adolf Olivér dr.
Horváth Renáta
Husvéth Ilona
Huszár Lőrinc
Kriston Barnabás ifj.
Ijjász István
Iván Attila
Ivasivka Mátyás
Jakab Albert
Jakab Éva
Jakab Ferencné
Jelenszkyné Fábián Idikó 
Jerszi Lajos
Jónás Rudolf

Káldy József
Karádi Károly
Karádi Károlyné
Kalász Gyula
Kaszás Károlyné
Kecskésné Jáger Ilona
Kincses Miklós
Kiss Lajos
Kóczán Zsuzsanna dr.
Kói Csilla dr.
Koncz Eszter dr.
Kosa Pál
Kovács Árpád
Kovács János
Kovács Jánosné
Kovács Judit
Kovács Szabó János
Kovácsné Kincses Ilona
Kraft János
Kremling Lajos
Kriston Barnabás
Kristonné Kenderik Magdolna 
Kurnik Ernő dr.
Lafferton Henrik
Lakatosné Novotny Sarolta dr.
Larencz László dr.
Lehmann Antal dr.
Lénárd József
Lengyel Zoltánná 
Makoviczky Gyula dr.
Markella Krisztián
Marosy György dr.
Marton István dr.
Marton József
Martonné Horváth Teréz
Máté Ágnes
Mátyás Elemérné
Mecseki Erdészeti Rt.
Meiczinger Elvira
Mendly Lajos
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Mihály István
Miklós István
Molnár Margit dr. 
Montskó Péter dr.
Nádudvary Tamás 
Nagy Gábor
Novotny Iván dr.
Nyéki Károly
Nyékiné Kincses Márta
Nyers Alexandra
Obert Csaba
Ország János
Pálfy Attila
PannonPower Holding Rt.
Papp Lenke
Pécsi Távfűtő Kft.
Plaszauer István
Pulai Lászlóné
Rákóczi István dr.
Rákóczi Istvánná dr.
Rónaki László
Rónaky Gizella
Rostás Attila
Rüll József
Sallay Árpád
Sándor Béla
Sebők Béla dr.
Sebők Béláné
Sey Gábor
Siklósi András Gergely 
Solyomné Bali Timea 
Somogyvári Imre
Somosi László
Somosi Lászlóné
Stefánovits Istvánná
Strasser Péter
Studi Gabriella
Sváb László
Szabó László Gy. dr.
Szantner József

A Mecsek Egyesület tagsága

Szecsődi Imréné
Szerémy Péter
Szirtes Béla
Szőke Emília
Takácsné Hartmann Piroska
Tarnai Tamás
Tarnócai Mária
Temesi Endre Miklós
Tóth Aladár dr.
Tóth Klára
Tóth Róbert
Tresz Gábor
Treszné Baronek Éva
Turánné Göcze Irén
Valkai Zsolt
Varga István
Wágner László
Zoltán Vilmos Dr.
Zöldi Miklós
Zsoldos László
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