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KEDVES TAGTÁRSAIM, TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK!

A Mecsek a legmagasabbra emelkedő hegyvonulat a Balatontól dél
re, mely különleges fekvésének és klímájának köszönhetően a leg
különbözőbb növény- és állatfajoknak ad otthont. Mennyi hasonló in

formációt lehetne felsorolni e hegyes, dombos tájról, mely nekünk azon
ban sokkal többet jelent száraz tényeknél, számszerű adatoknál. Mi, akik 
azért fogtunk össze, hogy tegyünk-tehessünk e páratlan szépségű tájért, 
tisztítsuk forrásait és útjait, feltárjuk barlangjait, védjük élővilágát, ezer 
szállal kötődünk hozzá.
Idén tizenhárom éve, hogy újonnan létrehoztuk a Mecsek Egyesületet, 
mégis azt vallom, ünnepeljük büszkén az egyesület fennállásának 115. 
évfordulóját, hiszen elődeink 1891-ben tartották alakuló közgyűlésüket 
Pécsett, a Nemzeti Kaszinóban, s céljaik ma, 115 évvel később sem vesz
tettek aktualitásukból: az erdei utak kiépítése, padok, jelzőtáblák kihe
lyezése ma hasonlóan fontos feladat annak érdekében, hogy megőrizzük 
szépségében a Mecseket.
Forgassák évkönyvünket olyan szeretetettel, mint amilyen szeretettel 
készítették írásaikat, élménybeszámolóikat, riportjaikat és tudósításaikat 
idei kiadványunk szerzői abból a célból, hogy tagjainknak és szimpatizán
sainknak egyaránt hírt adjanak az egyesület életéről, tevékenységéről.

Somosi László,
a PANNONPOWER Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója, 

a Mecsek Egyesület elnöke
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2006

A MAGYAR KIKERICS ÉVE

Tóth Klára

A növény neve egy Kis-Ázsiában található helységnévből, a Kolkhisz-
ból származik. A monda szerint Medea kolkhiszi királylány, a le

gendás hírű boszorkány kikericset használt varázsszereinek előállításá
hoz. A család 65 faja nagyrészt a kelet-mediterrániumi régióban találha
tó meg: Európától Iránig és Türkesztánig bezárólag. Európában 23, míg 
hazánkban három faja fordul elő, mint a még sok helyen megtalálható 
rózsaszín őszi kikerics (Colchicum autumnale), a hozzá nagyon hasonlító 
homoki kikerics (Colchicum arenarium) és a kora tavasszal virágzó, fehér 
színű magyar kikerics (Colchicum hungaricum), amelyek azonban szigo
rúan védett, ritka fajok.

magyar kikerics (Colchicum hungaricum) neve szinte egybefor-
Z vrott Szársomlyó, a Harsányi-hegy nevével, hiszen ennek a szép 
növénynek hazánkban ez az egyetlen előfordulási helye. A hegy Ma
gyarország déli részén, a Villányi-hegység részeként a Dráva-síkból 
340 méterre kiemelkedő mészkőrög. Egyedülálló növény- és állatvi
lágát, geológiai, kulturális értékét, szépségét tekintve páratlan érté
ket képvisel.

„Február hó utolsó napjainak egyikén kis csapat igyekezett a Baranya megyei 
Nagyharsányi-hegy, vagy régebbi nevén Szársomlyó verőfényes déli oldala 
felé, hol a száraz tavalyi fű között egy bájos kis növény, a magyar kikirics 
(Colchicum hungaricum janka) százai kezdték nyitogatni az alig eltűnt 
hótakaró után halványlilás színű viráglepleiket. Ihászy Lajos, Nagyharsány 
község főjegyzője, Bakos Lajos, a község bírája, és Gölöncsér Sándor, az ottani 
legeltetési társulat elnöke voltak a tagjai annak a bizottságnak, amely Pén
zes Antal vezetése mellett a Nemzeti Múzeum Növénytárának útmutatásai 
alapján körülcölöpöztette a magyar kikirics termőhelyének hat különálló, 
egyenként 100-300 m2 nagyságú területeit, azokat természeti emlékeknek 
nyilvánította, és Nagyharsány község hatósági védelme alá helyezte. Ott 
délen, közel a trianoni határhoz történt tehát az első hivatalos lépés a hazai 
természetvédelem ügyében, egy olyan magyarföldi növény érdekében, mely 
ezt a védelmet mindenképpen megérdemelte."
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Igy kezdődik az az írás, amely az első hatóságilag védett növényről, a 
magyar kikericsről jelent meg a Természet Világa című folyóirat 132. 
évfolyam 5. számában (2001. május). Az írás Gombocz Endre - a XX. szá

zad 30-as éveibe visszarepítő gondolatainak felhasználásával készült. 
Más forrásokból is tudjuk „hogy 1867. február 18-án fedezte fel itt Janka 
Viktor ezt a legkorábban nyíló tavaszi virágaink egyikét. Árkokban, lapo
sokban, északi lejtőkön még ott fekszik a hó, amikor ez a kis hagymás 
növény kidugja a halványlilás virágkelyheit. Mire a többi növény zöldellni 
kezd, már elvirított, termést érlel; a forró, száraz nyáron már csak elszá
radt leveleit, kipergett tokterméseit találhatjuk meg a fenyér (Andropogon 
ischaemum) és az élesmosófű (Chrysopogon gryllus) gyepjei között. A növény 
a Colchicum-nemzetség ősibb ágát képviseli; a virágzás és a termésképzés 
még ugyanabban az évszakban megy végbe, míg rokona, az őszi kikirics, 
ősszel virágzik és csak a következő tavaszon fejleszti ki leveleit és termését. 
A magyar kikirics legközelebbi fajrokonai a Balkán-félszigeten és a Föld
közi-tenger mellékén élnek. Valószínűleg a jégkorszak előtti melegebb idő
nek maradványa, hiszen a Harsányi-hegy már a harmadkori miocénben 
szigethegységként emelkedett ki a környező tengerből. Hosszú múltja, 
elszigetelt előfordulása miatt mindenképpen rászolgált a védelemre.
Hogy immár védve van a kultúra romboló hatásaival szemben, abban a 
Mecseki Turista Egyesület részéről Reuter Camillónak és Baranya vármegye 
alispánjának, Fischer Bélának is jelentős része van. Az első hivatalos lépést a 
hazai természetvédelem terén tehát Nagyharsány községe tette meg akkor, 
amikor annyi évtizedes küzdelem után végre országgyűlésünk mindkét 
háza elfogadta és törvénytárunkba iktatta az erdőkről és a természetvéde
lemről szóló törvényt" - írja Gombocz Endre. A virágot 1935-ben (más forrá
sok szerint 1933-ban, de olvastam 1944-ről is) nyilvánították védetté.

éhány szó a katonatisztből botanikussá vált „felfedezőjéről":
Janka Viktor (1837-1890) már gyermekkorában botanizált Bécs- 

ben és Kolozsvárott. A közös hadsereg tisztjeként szolgált, de érdekes 
módon a cseh hadszíntéren is növényeket gyűjtött. Állandó munka
társa volt az Österreichische Botanische Zeitschriftnek (Osztrák Botanikai 
Folyóirat). Kortársai a magyar flóra egyik legjobb ismerőjeként tartották 
számon, pedig nem volt sem orvos, se nem tanár. Szenvedélyes botani- 
zálásával magára vonta Haynald Lajos érsek figyelmét, kinek híres her
báriumában is dolgozott.

1870-ben a Magyar Nemzeti Múzeum régi Természettárából önálló 
osztályok jöttek létre. Haynald pártfogására és alapítványa segítsé
gével Janka Viktor búcsút mondhatott a katonai pályának. Ebben az idő

ben Janka az önállósult Növénytár élére került, és mint annak első „gyűj
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teményőre", innen ment nyugdíjba 1889-ben. Számos hazai és külföldi 
gyűjtőúton gyarapította a gyűjteményt és komoly rendezési, egyesítési 
munkába is fogott. Több növényfajt fedezett fel és írt le, amelyek közül 
legértékesebb felfedezése a Szársomlyón termő bennszülött (endemikus) 
magyar kikerics (Colchicum Hungaricum). Colchicum Hungaricum Janka 
néven olvashatunk „felfedezettjéről" a szakirodalomban.

gyönyörű kép önmagáért beszél, de azért mégis néhány száraz adat-
L vtal is bemutatom e virágot, amely miatt messzi földről is felkeresik 
sokan tél végén a Szársomlyót. (Ma már csak szakvezetéssel látogatható.) 
5-15 cm magas, hagymagumós évelő. Levelei a virágokat megelőzve 
vagy azokkal egy időben fejlődnek, szálasak v. szálas-lándzsásak, szétál- 
lók, számuk 2, ritkán 3, melyek virágzáskor 4-8 cm hosszúak és 4-10 mm 
szélesek, később jelentősen továbbfejlődnek.
A levéllemez párhuzamos erezetű, U alakban behajtó, fénylő-élénkzöld, 
széle pillás. Virágai tőállóak, számuk 5-15, rendszerint fehér színű, de 
fehéres-rózsaszín színváltozat is előfordul. A lepellevelek 3-4 cm hosz- 
szúak, 0,5-1,5 cm szélesek, szálasak v. hosszúkás-lándzsásak. A három 
rövidebb és három hosszabb porzó sárga színű. A bibék száma 3, hosz- 
szabbak a porzóknál. A virág lepellevelei kelyhet formálnak. Termése 
háromrekeszű tok. Februárban, márciusban (néha már januárban, decem
berben!) virágzik, 5-15 cm-re nő. A Szársomlyó déli kitettségéi, száraz, 
meleg, tápanyagokban kevésbé, de bázisokban gazdag, meszes, törmelék, 
vályogtalajú pusztafüves lejtők növénye. Melegkedvelő, szubmediterrán 
növényünk. (Termőhelyén februárban a napi átlagos középhőmérséklet 
3-14 °C.) Nálunk csak a Szársomlyón fordul elő. Ezenkívül Boszniára, 
Hercegovinára, Dalmáciára és Horvátországra terjed ki élőhelye.

gyedülálló értékessége miatt két XXI. századi szerep is jut e töré-
keny kis virágnak. A Magyar Köztársaság pénzérméinek családjá

ban a kétforintos érme előlapján évek óta találkozhatunk vele - Kosa Ist
ván és Bartos István tervezők munkájának eredményeként.
A másik szerephez a villányi borvidék eredetvédelmi programjában jut: 
egy stilizált változata a világhírre törekvő villányi borvidéken termelt 
bor palackjainak címkéin hirdeti majd a „Villányi Védett Eredetű Classi- 
cus Bor"-t, vagy a „Villányi Védett Eredetű Premium Bor"-t.

ASzársomlyón ma már jóval kevesebb egyed található, mint a múlt szá
zad 30-as éveiben, de ami még fellelhető, arra nagyon vigyázunk.

Fokozottan védett. Ma a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szak
embereinek előzetes engedélyével, ill. vezetésével látogatható csak az a 
hely, ahol a magyar kikerics virágzik.
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GIANONE VIRGIL

(1862-1951)
bányamérnök, a Mecsek Egyesület igazgatója

Baranyai Pál

Gianone Virgil arcképe 
(Zelesny Károly felvétele)

Sárgult papírlapokat, poros könyveket 
lapozgatva, jegyzetelve, a múltat fag
gatjuk. Gyűlik az ismeret egy pécsi pol

gárról és környezetéről, arról az időszak
ról, amikor nagyszüleink, szüleink éltek, 
és egyszer csak úgy érezzük, hogy ennek 
a közös múltnak a felidézése másokat is 
izgalomba hozhat, a históriát érdemes to
vább adni a következő nemzedéknek. Oku
lásul, emlékül.
A fényképen - Zelesny Károly cs. és kir. 
udvari fotográfus felvételén - egy közép
korú, de már fehér-ősz, bajuszos, nyugodt, 
de határozott tekintetű férfit látunk félpro
filban. Ő Gianone Virgil, akinek tetteiről a 
következő oldalakon szó lesz.

A Gianone család

Ősei a XVIII. század végén az olasz-svájci Brione-ból indultak Ma 
gyarországra szerencsét próbálni, mint kőfaragó és építőmeste 
rek. Édesapja, ifjabb Gianone Ágoston már Pécsett született, ahogy édes 

anyja, Weszelszky Anna is.
Gianone Ágoston tervezte és építette 
Pécsvárad főterére a városháza épületét. 
A Zengő délkeleti lábánál fekvő telep. '■ 
lés annyira megtetszett neki, hogy Pc 
váradra a 165., majd a 19., végül a 
számú házba (ma Vár u. 1.) költöz 
és 1862. szeptember 8-án - a család ' 
gyermeke közül negyedikként - itt: • 
letett Gianone Virgil, akit Majer Józ: t 
Weselsky Terézia tartott keresztvíz alá
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Baranyai Pál: Gianone Virgil

Az elemi iskola négy éve után, 1872-ben a Pécsi Magyar Királyi Állami 
Főreáltanoda (később Széchenyi Gimnázium) növendéke lett, ahol 1880- 
ban, Péter János osztályában jeles eredménnyel érettségizett. Tanulmá
nyait Selmecbányán folytatta, de befejezése előtt, 1886-ban megnősült. 
Feleségül vette a Pécsbányatelepen lakó Wemer János Ottó gépészeti és 
építészeti vezető Mária nevű leányát. A következő esztendőben végzett. 
1887. március 14-én kilencedmagával „okleveles bányász"-szá (és a Bursch- 
nóták ismerőjévé) avatták a Selmeczbányai Magyar Királyi Bányászati 
és Erdészeti Akadémián. A „Magyar bányamérnökök 1876-1999" című, 
Miskolcon megjelent kiadvány a nyolcvanegyedikként tartja számon.
Az oklevél mellett ebben az évben a másik nagy családi eseményt az 
elsőszülött fiú érkezése jelentette, akit Pécsbányatelepen anyakönyvez
tek, és a keresztségben - Péhm Kristóf plébános közreműködésével - az 
anyai nagyapa Ottó nevét kapta.
Ekkor a család a Pécs I. kerületi Colo- 
nia u. 6. számú házban (Károly u. 6.?) 
lakott, Gianone Virgil pedig az Első 
Dunagőzhajózási Társaság alkalma
zottjaként a pécsi kerület bányáinál 
dolgozott. 1900-ban Vasasra helyezték 
bányagondnoknak, és 1901-ben, októ
ber 23-án 21 órakor, itt jött a világra 
második, Jenő névre keresztelt gyer
mekük. Az ő születését a somogyi 
kerületben Jakobovits Ferenc jegyezte 
az anyakönyvbe.
Gianone Virgilék heten voltak testvé
rek. Az első öt Pécsváradon született, 
ketten Pécsett látták meg a napvi
lágot. Négy lánytestvére közül egy 
gyermekként meghalt, a többieket 
- jó fivérhez illően - mindig elkísérte 
a társasági összejövetelekre. Ilyen 
alkalom volt többek között Borbála 
napja, melyről a Pécsi Napló így tudósított: „A Dunagőzhajózási Tár
saság bányatelepi hivatalnoki kara, mint minden évben, úgy az idén is, 
sikerült táncmulatságot rendezett a bányászok ünnepén a Kolónia volt 
casino helyiségében... Jelen voltak asszonyok: Gianone Virgilné, ... leá
nyok: Gianone nővérek (Pécs) ..."
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A nővérek közül Ida volt a legfiatalabb, és ő kapcsolta össze a Gianone 
és a Millner családot azáltal, hogy férjhez ment az Osztrák-Magyar Bank 
pécsi kirendeltségének vezetőjéhez, Millner Józsefhez. Házasságukból 
három gyermek született: a felnőttként Kossuth-díjas akadémikus Tiva
dar, valamint a pécsiek által nagyra becsült, a florisztikában is rendkívül 
járatos Pál és Jenő, a Mecseken barangolók jó ismerősei, édesapám és 
családunk barátai.
(Millner Pál - aki szintén DGT-alkalmazott volt - növénytani jegyzeteinek egy 
része a Mecsek Egyesület tavalyi évkönyvében jelent meg.)
A fiúk korán elsiratták édesapjukat, hiszen 1912-ben az elsőszülött Tiva
dar is még csak 13 éves volt. Később Trianon, az első világháború szo
morú vége azt jelentette az özvegy számára, hogy férje után nyugdíját 
is elveszítette. Nehéz idők jártak a családra. Szerencsére Gianone Vir
gil személyében támaszra leltek, aki segítette őket nehéz helyzetükben. 
A késői utódok ezt azzal igyekeznek meghálálni, hogy gondozzák sírját 
a Farkasréti temetőben.
A család őriz egy történetet, miszerint Gianone bányajárásra készült, 
de a kas leeresztés közben megszorult, elakadt, és a jelzőrendszer sem 
működött. Hallotta, miként gyűlik, rakódik a tetőn dübörögve egyre 
több drótkötél, és attól félt, hogy egyszer csak lezuhan, és a kötél elsza
kad. Egy idő múlva a szállítókast visszahúzták, ami szerencsére fölfelé 
elindult, de mire a napszinten kiszállt belőle, teljesen megőszült.

Gianone Virgil, a DGT és az OMBKE

z első császári és királyi szabadalmazott Dunagőzhajózási Társa-
ság archívuma szerint Gianone Virgil 22 évesen, 1885. február 23- 

án lépett szolgálatba, mint gyakornok (Bergassistent). 1898. január 1-jén 
már bányagondnok (Bergverwalter) 1900. március 29-ig a pécsi, majd a 
vasasi bányakerületben. 1906. március 1-jei hatállyal az igazgatóságra 
vezényelték, ahol a ranglétrán fokozatosan emelkedve 1910-ben bánya
felügyelő (Berginspektor). 1912-ben főfelügyelő, 1919-ben pedig bánya- 
igazgató-helyettes (Berg-Direktor Stellverter) beosztásba került. 1925. áp
rilis 1-jén - a DGT-nél töltött negyvenéves munkaviszony után - „Berg- 
direktor"-ként vonult nyugdíjba.
A Társaság pécsi bányaigazgatósága élén 1913-tól Jaroslav Jicínsky 
(1870-1959) állt. Az ő nevéhez fűződik városunk kőszénbányászatá
nak 1913-tól 1927-ig tartó egyik legjelentősebb korszerűsítése. Ebben az 
izgalmas fejlesztési szakaszban Gianone Virgil okleveles bányamérnök 
volt a helyettese.

14



Baranyai Pál: Gianone Virgil

Szakmai, társadalmi működése során különböző titulusokkal illették.
Volt társasági bányamérnök, kőszénbányagondnok, bányafőnök, 

bányafelügyelő, bányafőfelügyelő, központi felügyelő, királyi bányata
nácsos és ny. bányatanácsos. Ott bábáskodott az Országos Magyar Bá
nyászati és Kohászati Egyesület bölcsőjénél. 1892. június 27-én a Selmec
bányái megalakuláskor a mecseki szénbányászat, erdészet és a bányatu
lajdonosok képviselőinek sorában ő is szerepelt az alapító tagok között. 
A mecseki szénbányászat és Gianone Virgil életében fontos események 
voltak az OMBKE pécsi rendezvényei. Ezek sorából is kiemelkedett az 
1898. és az 1922. évi közgyűlés. Azok kedvéért, akik hallottak még a régi, 
legendás nevű emberekről, érdemes felidézni az 1898. szeptember 8-10- 
én, kilencvennégy tag jelenlétében tartott rendes évi közgyűlés alkalmá
val készült jegyzőkönyvből a mecseki résztvevők lajstromát: 
Gianone Virgil bányafőnök Pécs-bányatelepről, 
Glanzer Gyula bányatanácsos, bányafelügyelő Baranya-Szabolcsról, 
Grósz Albert bányamérnök Baranya-Szászvárról, 
Heindl Géza bányagyakornok Pécsről,
Jex Simon főmérnök Komlóról,
Kosztella János bányamérnök Baranya-Somogyról, 
Oczwirk Ede királyi bányamérnök Nagy-Mányokról, 
Singer Bálint igazgató főmérnök Nagy-Mányokról, 
Szikora Gyula bányagyakornok Pécs-bányatelepről és Pécsről, 
Werner János Ottó (Gianone Virgil apósa) gép- és építészeti felügyelő.
A vendéglátók névsorában Hettyei Sámuel megyés püspök (gróf Teleky 
Géza egyesületi elnök szállásadója), Littke József (nála Borbély Lajos 
alelnök lakott), Zsolnay Vilmos és még sokak mellett Werner Ottó János 
is szerepelt.
„Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület közgyűlésének 
résztvevői üzemlátogatásaik során, valamint a vendéglátó Dunagőzha- 
józási Társaság „A pécsi és szabolcsi bányakerületekben létező fontosabb üzemi 
berendezések" című tájékoztató füzete alapján ismerték meg a bányák 
földtanát, bányaművelési rendszerét, akkor európai színvonalú üzemi 
létesítményeit. A Pécs melletti bányák geológiai felépítését Litschauer 
Lajos királyi főmérnök, egyesületi titkár Gianone Virgil Pécs-bányatelep 
bányagondnokának előadásából készített jegyzetei alapján ismertette." 
(Az idézet Mendly Lajostól, az újjáalakult Mecsek Egyesület vezetőségi tagjától 
való, akinek ezúttal is hálásan köszönöm segítségét.)
A gróf Teleky Géza elnök vezetésével vasúton érkező csoportot Pécs- 
bányatelep feldíszített állomásán Gianone Virgil üdvözölte. Az egyesü
let nevében az Elnök úr ő Nagyméltósága válaszolt.

15



részlet abból, amit tanulságos földtani előadásából az újságírónak sike
rült feljegyeznie: „...A szénképződmény részben az alsó Liaszhoz, rész
ben a Rhaet rétegekhez tartozik. A szenes összlet talpkőzete homokkő. 
Ez alatt Wengeni rétegek és Kagylómész található. A szénrakódmány 
fölött az Alsó Liaszhoz tartozó meszes és márgás Gryphea-rétegek, a 
Középső- és Felső-Liasz, a Dogger és a Maim feküsznek. E fiatalabb korú 
lerakódások azonban csak Vasas közelében vannak teljesen kifejlődve. 
A szénképződmény nyugot felé eső részében a harmadkori alakzat 
közvetlenül a Liaszon fekszik. Phonolit- és Trachydolerit-szerű eruptív 
kőzetek csak Vasas környékén törik át a szénfekvetek rétegcsoportjait. 
A szenet tartalmazó Liasz-képződmények vastagsága körülbelül 800 
méterre tehető, és gyantás vagy homokos pala, homokkő és szén vál
tozó rétegzetéből áll. Növény- és állatmaradványok gyakoriak. A műve
lésre méltó széntelepek száma: 28. Előfordulásuk azonban nem állandó, 
egyik-másik helyenként hiányzik. Vastagságuk 0,4-1,2-12 méter között 
változik. A dőlés 30-50°, iránya ÉK..."
Az üzemlátogatást követően Zelesny Károly (1878-1919) fényképész 
az ezeréves gesztenyefa alatt örökítette meg a város előkelőségeivel 
kiegészült közgyűlési résztvevőket, majd az alkalomra épített fasátor 
asztalaihoz telepedett a társaság. Minden teríték mellett ott volt a Duna- 
gőzhajózási Társaság öntöttvas emlékérme is.

A közgyűlés résztvevői két érmet kaptak. Az egyik az OMBKE közgyű
lési emlékérme volt, amelynek előlapján megörökítették gróf Teleky 
Géza egyesületi elnök arcképét. A 42 mm átmérőjű, ezüst- és bronzér
meket a körmöcbányai (K.B) pénzverdében Reisner Károly (előoldal) 
és Gerl Károly (hátoldal) véste. A pécsbányatelepi felső gesztenyésben 
átadott - előoldalukon Pécs város címerével, a hátoldalon a DGT horgo- 
nyos, kalapácsos jelvényével díszített, 72 mm átmérőjű - emlékérmek a 
Dunagőzhajózási Társaság pécsi vasöntödéjében készültek.
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Az érmeken kívül a rendezvény minden résztvevőjét megajándékozták 
Kleidorfer Ferenc bányafelügyelő „Pécs vidéke ásványszenet tartalmazó 
liashegysége" című könyvével.
Az OMBKE mecseki szervezetének megalakulását a közgyűlés idején 
jelentették be, melynek tevékenységét az 1998-as centenárium alkalmá
ból Vedrődi Antal foglalta össze.

Felsorolom a vidéki osztályok létrejöttének időrendjét:
1883
1895
1895, újból 1904
1895
1897
1898
1898, újból 1922
1900
1901, újból 1940
1902
1903
1906
1912
1921
1923
1941

Körmöcbányái Osztály 
Salgótarjáni Osztály 
Budapesti Osztály 
Szepesi Osztály 
Borsod-Gömöri Osztály 
Máramarosvidéki Osztály 
Pécsvidéki Osztály 
Zsilvölgyi Osztály 
Nagybányavidéki Osztály
Selmecz- és Bélabányavidéki Osztály 
Vajdahunyadvidéki Osztály 
Zalatnavidéki Osztály 
Zólyom-Nyitrai Osztály 
Esztergom-Pilisvidéki Osztály 
Soproni Osztály
Dunántúli olajvidéki Osztály

A Pécsvidéki Osztály elnöki székében 1922 és 1926 között Gianone 
Virgil ült, és Herczeg József volt mellette a titkár.

(Az OMBKE Bányászati szakosztálya 1949-ben alakult, amelynek helyi egysé
gei közül a Mecseki csoport 1951-ben 20 taggal kezdte meg működését.)
A pécsi találkozót követően az egyesület választmányának 1898. szeptember 
20-án tartott rendkívüli közgyűlésén a krónikás ezt írta a jegyzőkönyvbe: 
„...Asztalbontás után a virágdíszes, fellobogózott „Töttös" (gőzmozdony) 
újra előállott, s alig-alig maradt időnk, hogy szíves házigazdáinktól, 
Kosztella János és Gianone Virgil bányagondnokoktól elbúcsúzzunk... 
A háromnapos programot ünnepi színi előadás zárta volna, de híre jött, 
hogy messze idegenben egy gaz kéz áldott királynénkat, Erzsébet Nagy
asszonyunkat orozva, galádul meggyilkolta. A gyászhír döbbenetében 
búcsúzás nélkül váltunk el azoktól, kik oly szívesen fogadtak bennünket." 
(Wittelsbach Erzsébet (München, 1837 - Genf 1898) osztrák császárné és 
magyar királyné, II. Miksa bajor herceg és Mária Ludovika bajor hercegnő leá-

f $
i°pécs3 
\2> $

H

17



Baranyai Pál: Gianone Virgil

nya; 1854-től 1. Ferenc József császár felesége. Nagy szerepe volt az 1867-es 
magyar kiegyezés létrejöttében. „Sziszt" nevét a magyarok részéről mindmáig 
nagy tisztelet övezi. Merénylet áldozata lett: Lucheni, olasz anarchista egy resze
lővei halálosan megsebesítette. A bécsi kapucinusok kriptájában nyugszik.)

A másik nagy pécsi rendezvényre 24 évvel később került sor. Idéz
zük fel ennek hangulatát is.

A Bányászati és Kohászati Lapok 1922. október 1-jén megjelent ünnepi 
száma így tudósított az eseményekről: „...Gianone Virgil főrendező irá
nyításával 1922. szeptember 3-án Pécs város és az Első Dunagőzhajózási 
Társaság jóvoltából, 206 fő részvételével, fényes keretek között került sor 
az OMBKE harmincadik nagygyűlésére. A DGT szabad utazási jegyeket 
biztosított a hajóra és a Mohács-Pécs közötti vonatra. A forgalmi igazga
tóság a társaság legszebb termes, nagy hajóját, a HELIOS-t bocsátotta a 
kirándulók rendelkezésére...

Az lElső Dunagőzhajozási Társaság luxushajoja a HELIOS

A vendégek Mohácson részben a hajón, részben az állomáson tartóz
kodó hálóvagonokban aludtak, majd másnap a nyolc szalonkocsiból 
álló szerelvénnyel érkeztek Pécsre. A fogadás szívélyes és lelkes volt. 
A város közönségének nevében Pintér polgármester úr üdvözölte az 
érkezőket, majd Gianone Virgil bányatanácsos szíves, kollegális, őszinte 
bányászbarátságot valló szavaira Gálocsy Árpád egyesületi elnök haza
fias hangon válaszolt ... A Nemzeti Casinoban rendezett gyűlésen részt 
vettek a Magyar Mérnök és Építész Egylet képviselői is Thoma Frigyes
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főtitkár vezetésével ... A Pécsi Osztály és a pécsvidéki bányászok nevé
ben Gianone Virgil központi felügyelő, királyi bányatanácsos beszélt ... 
Az egyesületi beszámolóban elhangzott, hogy a lefolyt év alatt 12 rendes 
és 2 rendkívüli gyűlést tartott a választmány, az új életre keltett Pécsi 
Osztály pedig közgyűlést rendezett ... Az OMBKE 1922-es, Pécsett tar
tott összejövetele a hazai bányaiskolák kérdését is napirendre tűzte.
A program harmadik napján az Első Dunagőzhajózási Társaság műte
lepeinek, a technika és a bányászat vívmányainak tanulmányozására 
került sor. A társaság a központi pályaudvarról különvonattal utazott 
Üszögre, ahol hat csoportot alkotva Gianone Virgil bányatanácsos és öt 
társa szakszerű kalauzolása mellett bejárták a létesítményeket... Ezután 
Szabolcs, majd Pécs-bányatelep következett, ahol a társulati kaszinóban 
az első hivatalos szónok Gianone volt, ki Jicinszky bányaigazgató és a 
tisztikar nevében üdvözölte a megjelenteket. A fehér asztal mellett se 
vége, se hossza a köszöntőknek: Gyürky Gyula bányatanácsos a rende
zőséget, elsősorban annak vezetőjét, Gianone Virgil központi főfelügye
lőt élteti lelkes éljenzéssel fogadott köszöntőjében, míg Vitális István 
főiskolai tanár a Mecsekalja szép hölgyeinek bókol..."

A Gianone-Millner család és a Mecsek Egyesület

Végiglapozva a Mecsek Egyesület Évkönyveit, fény derül a Giano- 
ne-Millner család és az Egyesület kapcsolatára.

Gianone Virgil és édesanyja, Gianone Agostonné (született Weszelszky 
Anna), valamint unokatestvére, Gianone Sándor, 1892-ben már tagjai 
voltak az előző évben alakult Mecsek Egyesületnek. Gianone Agostonné 
nevét 1944-ig olvashatjuk a rendes tagok sorában, míg Gianone Sándor 
- a Jakab-hegyi Zsongorkő sziklapadját övező vaskorlát készítője - halá
láig, 1898-ig viselte a zergevirágos jelvényt.
Gianone Virgil Jenő nevű fia 1926- 
ban (?) tűnik fel az egyesületi tagok 
névsorában, amikor Virgil húga, 
Millner Józsefné (az egykor Pécs- 
bányatelepen bálozó Gianone Ida 
Teréz) és két gyermeke, Millner Pál 
és Millner Jenő is. Az évszám utáni 
kérdőjelet az indokolja, hogy 1919 
és 1926 között nem jelent meg az 
Évkönyv, a belépés tehát lehetett 
korábban is.

A /¡iknl'-lte^t/i Zsongorkő vtiskorlátját 
Ginnoue Sándor készítette
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Gianone Virgil a Mecsek Egyesületben több tisztséget viselt: 
1892-től 1941-ig (?) rendes tag,
1913-tól a Barlangkutató Osztály tagja,
1913-tól 1925-ig, majd 1931 és 1941 között a Választmány tagja, 
1917-től örökös tag,
1926 és 1928 között három évig az Egyesület igazgatója.
(Zárójelben jegyzem meg, hogy az 1932-es belépési nyilatkozat szerint a Mecsek 
Egyesület tagdíjai rendes tagoknak évente 4 pengő, örökös tagok részére egyszer 
s mindenkorra 100 pengő volt.)
Gianone Virgil és felesége 1915-ben adománnyal segítették a feldúlt 
kárpáti falvak egyikének helyén létesítendő „Turistafalva" újjáépítését. 
A nemes cél érdekében az MTE indított akciót, melyhez a Mecsek Egye
sület tagjai is csatlakoztak.
Gianone az Országos Magyar Bányászati és Kohászati, valamint a 
Mecsek Egyesület mellett először pártoló, majd rendes tagja lett a Pécs- 
Baranyamegyei Múzeum Egyesületnek. Ez utóbbi civil szervezethez 
1910-től 1928-ig igazolhatóan kötődött. Tagsága lehetett ennél hosszabb 
ideig tartó, de a Múzeum Egyesület Értesítői esetenként csak a vezérkar 
névsorát közölték.
Gianone Virgil ny. bányaigazgató ajándékaként került 1936-ban a Pécsi 
Városi Múzeumba, majd a Janus Pannonius Múzeum Új- és Legújabb- 
kori Osztályának lapidariumába a Mindenszentek temploma körüli 
temetőből Gianone Péter, az egyik legfoglalkoztatottabb pécsi kőfaragó 
mester, Gianone Virgil dédnagybátyjának síremléke.
Gianone Malvin, Virgil húga adományozta a Pécsi Városi Múzeumnak 
azt a jerikói rózsát, amelyet az első Pécsre települt Gianone hozott magá
val az „őshazából". (Gyarapodási naplószám: 1918/56.)
Millner József édesapjának, Millner János tanítónak 1848-as emlékei 
szintén a pécsi múzeumba kerültek. (1987/80.)
Gianone Virgil mindkét fia a fővárosban telepedett le, miután a Budapesti 
Műszaki Egyetemen gépészmérnöki diplomát szerezve befejezték tanul
mányaikat. A szülők 1909-től 1945. március 29-ig, Werner Mária haláláig 
éltek Pécsett az Anna utca 15. számú házban. Magukhoz vették és gon
dozták Gianone Virgil özvegy édesanyját és a Werner szülőket. Felesége 
elhunyta után az akkor már 83 éves Gianone elhagyta a négytornyú 
templom városát, és Budapestre költözött, ahol 1951. szeptember 28-áig 
élvezte unokáinak vidám társaságát. A család ismerte a hosszú élet titkát, 
hiszen édesanyja, Weszelszky Anna hét gyermeket szült és 98, Gianone 
Virgil 89 évig élt (59-et házasságban), felesége, Werner Mária 77., gyerme
keik pedig, Ottó és Jenő egyaránt 86-86. életévükben haltak meg.
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Pécs, Anna ti. 15.: Gianone Virgil családjának lakhelye 1909-től 1945-ig

Gianone Virgil iparos-polgár őseitől olyan útravalót kapott, hogy 
minden érdekelte, ami a felszínen, és ami az alatt van. Ez a kiváló 
ember tanult és dolgozott, szerepet és felelősséget vállalt. Nemcsak sző

kébb családjáról, hanem bajba sodródott rokonairól és embertársairól is 
gondoskodott. Hosszú, tartalmas élete során mindvégig alkotott. Érde
mes arra, hogy példánk legyen, hogy emlékezzünk rá.

Irodalmi források:
- Baranya Megyei Levéltár - felekezeti anyakönyvek
~ Pécsvárad, 1864 - színezett telektérkép N° VII. 52.-13.
- A pécsi magy. kir. állami főreáltanoda névkönyvei 1872-1880
- A DDSG archívuma
- Pécsi Napló I. évf. 5. sz. - 1892. dec. 6. - Hírek
- A Mecsek Egyesület Évkönyvei 1892-1944
- Pauer János: „A Selmeczbányai m. k. Bányászati és Erdészeti Akadé

mia története" - Selmeczbánya, 1896
- Kleidorfer Ferenc: „Pécs vidéke ásványszenet tartalmazó liashegy- 

sége" - Selmeczbánya, 1898
- Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Közlései
II. évf. 14. (ünnepi) szám - 1898. okt. 1.
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II. évf. 15. szám -1898. okt. 15.
- Pécs-baranyai címtár 1909-1942
- Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítői 1910-1928
- Bányászati és Kohászati Lapok
LV. évf. 17. szám - 1922. szept. 1.
LV. évf. 19. (ünnepi) szám - 1922. okt. 1.
- Pécsi Városi Múzeum Gyarapodási Naplója -1936/637/11.
- Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Jubileumi 

Évkönyve, 1892-1972, Budapest, 1972
- Grössing-Funk-Sauer-Binder: „Rot-weis-rot auf blauen Wellen" -150 

Jahre DDSG. Wien, 1979.
- Kassai Miklós szerk.: „Pécs-Baranya 100 éve" - MTESZ - Pécs, 1997.
- Bányászati és Kohászati Lapok - Bányászat 6. -131. évf. 1998. nov.-dec. 
Mendly Lajos: „A DGT pécsi kőszénbányái, ahogy az OMBKE 1898. évi

közgyűlésének résztvevői látták."
Rayman János: „Emlékezés az OMBKE 100 éve Pécsett tartott köz

gyűlésére."
- „Magyar bányamérnökök 1876-1999" - Miskolc, 1999
- B. Horváth Csilla: „A Mecsek Egyesület története 1891-2002" - Pécs, 

2002
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A MECSEK REJTETT CSODÁI, II.

Időszakos vízesés a Sárkány szakadékban

Dr. Bátai István

Túráink során üdítően hat a víz látványa, csobogása. A Mecsekben ke
vés, igaz annál szebb vízesésben gyönyörködhetünk. Egy viszony
lag magas, sajnos csak időszakos vízesést kereshetünk fel Pécstől nem 

messze, a műúttól mindössze egy kőhajításnyira. Megközelítése ennek 
ellenére kalandos lehet, jelzett út, de még jól járható ösvény sem vezet 
hozzá. A hegységünkben ritka látványosság az Abaligeti út orfűi leága
zása előtt, Pécs felől a második hajtű 
nyugati mellékágában található.

kanyarban, a Sárkány-szakadék dél- 

Legkönnyebben a Sárkány-forrás fe
lől juthatunk el hozzá. Nagy sziklák, 
kis zúgok közt haladunk. A szaka
dék hamarosan balra, kelet felé haj
lik. Itt ágazik le jobb kéz felé egy je
lentéktelennek tűnő kis völgy, amit 
három oldalról az Abaligeti út haj
tűkanyarja ölel közre. Már csak pár 
métert kell haladnunk a bozótos
ban, amikor feltűnik a több mint hat 

méter magas áttörés a triász mészkövön. 
A Körtvélyes felől 
időnként lezúduló 
víz vájta ki itt az út
ját. Ha szerencsénk 
van, olvadás után, 
csapadékos időben 
a Mecsek legmaga
sabb vízesését lát
hatjuk. Télen látvá
nyos jégképződmé
nyeket csodálhatunk 
meg. Sajnos gyakran 
elapad, de a sziklafal látványa a sok páf
ránnyal ilyenkor is lenyűgöző. A környé
ken a lónyelvű csodabogyó is gyakori.
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Ha utunkat a főágban folytatjuk to
vább, meredek sziklafal előtt for
dulunk ismét balra. A Sárkány-sza
kadék Szuadó felőli végén, a keleti 
oldalban ráccsal lezárt, mestersé
gesen kialakított barlanglejáratot 
találunk. Innét is a Vízfő-forrás- 
ból előtörő bővizű patak eredetére 
szerettek volna bukkanni, ez ideig 
sikertelenül. A szakadékból a kiju
tás sem egyszerű. Legjobb, ha visz- 
szafelé haladva, a völgybe érkező 
ösvényen balra (nyugat felé) indu
lunk, és így érjük el a zöld és sárga 
sáv jelzést. Ezen már kényelmesen 
juthatunk el Orfűre.
Érdekes látványban lehet részünk, 
ha felülről közelítjük meg a vízesést. 
Körtvélyes felől Pécs felé haladunk 
a műúton. Mielőtt dél felé fordul

na, a korláton átlépve, kis csapáson ereszkedünk a vízmosásba. A szur
dok egyre szűkül, a keleti oldal sziklafala magasan tornyosul mellettünk.
Száraz időben biztonságosan jutha
tunk el a sziklafal pereméig, de ez a 
kis kitérő csak gyakorlott turistáknak 
ajánlott, megfelelő bakancsban. A lát
vány kárpótol a nehéz terepért!
A Mecsek hegység kalauzai mind 
megemlítik a Sárkány-szakadékot, 
de a benne rejtőzködő kis vízesés
ről csak az 1979-es kiadásban olvas
hatunk. Az 1995-ös kiadású „A Me
csek természetjáró kalauza" említést 
tesz a szurdok felső részén, a Szuadó 
felé vezető ágban egy haladást segítő 
létráról. Sajnos ez mára teljesen elkor
hadt, nyomokban sem fedezhető fel. 
Utunk során ne feledjük, 1972 óta ter
mészetvédelmi területté nyilvánított 
területen járunk!
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TETTYEI MALMOK

Az Ágoston tértől a Tettye térig

Trebbin Ágost

A vízimalmok gyermekkorom felejthetetlen élményei közé tartoz
tak. Nosztalgikus álmaim egy életen át végigkísértek. Megadatott 
a sorstól, hogy fiatal fiúként láthattam még működő vízimalmokat. Idős 

koromra azután ismét találkoztam a vízimalmokkal, igaz, most már csak 
levéltári, könyvtári kutatásaim elsárgult dokumentumai között sikerült 
emléküket fellelnem.
Sajnálatos módon az egykori pécsi vízimalmokról csak igen kevés hiteles 
adat, kép áll rendelkezésre. Ennek ellenére úgy gondoltam, hogy a vízi
malmokkal foglalkozni kell, nélkülük a város ipartörténete szegényebb
lenne egy fejezettel.

Pécs városának egyik legromantiku- 
sabb, sajátságos hangulatot árasztó 
része a Tettye. Az ún. „Budai város
rész" a középkori Pécs életében igen 
fontos szerepet játszott, itt volt a város 
iparának bölcsője.
Pécs már a középkorban túlnőtt a 
falakon, a falakon kívüli falusi jel
legű települések a vicusok voltak. 
A később letelepült szerzetesek is 
jórészt a falakon kívül építették fel 
kolostoraikat.
A legnépesebb városrész a „Malom
szeg vicus" volt, mely a városrész 
északkeleti részén, a Tettye forrásvize 
mellé telepedett malomsorból és lakó
házakból állott.

A Malomszeg név földrajzi hely
zetből ered. A három oldalról 
zárt katlant szegnek nevezi a magyar. 

Északon a Tettye fennsík sziklafala ha
tárolja, melynek tövében ered a Tety- 
tye-patak bővizű karsztos forrásból.
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A patak aránylag rövid úton 100 m-t esik, és így a malmok egész so
rát hajthatja. Kelet felé bezárja ezt a városrészt a Havi-hegy."1

1 Dr. Kovács András: A régi Budai külváros. Dunántúli Napló 1969. március 6.
A Janus Pannonius Múzeum évkönyve. 1963. Reuter Camillo: Malomséd.

3 Dr. Kovács András: A régi Budai külváros. Dunántúli Napló 1969. március 6.

„ATettye bővizű karsztforrása mindig jelentős tényező volt Pécs életében, 
és tudjuk, hogy az a jelenben is. E bővizű forrás feltétlenül vonzotta a 
megtelepülő magyarságot. Eleinte az állattenyésztés miatt, később a 
városiasodó Pécs ipara vette igénybe vízerejét."1 2
A középkori krónikák már arról számolnak be, hogy a romantikus Tettye- 
patak völgye a vízimalmok „vidám" kereplésétől volt hangos.

Oláh Miklós történelemíró a 
„Hungaria sive de origin- 
bus gentis ... Bécs, 1763" című 

munkájában arról ír, hogy 1536- 
ban, a Tettye-forrásra, amely a 
püspök kertjében fakadt, körül
belül 40 malom települt. 
Pécs városát 1543. július 29- 
én foglalták el a törökök. Pécs 
ezekben az időkben is fontos 
város maradt, a kanizsai vilajethez tartozó szandzsákbégi székhely lett. 
A törökök elsősorban Pécs fallal körülvett belvárosát lakták, a magyar
ság a Tettye-patak völgyébe, a Malomszegre szorult vissza.
A tettyei vízimalmokra és a lakosságtól beszedett adókra a törökök min
denkor igényt tartottak.
„Nyugatra, a hegység délre ereszkedő bordája alkotja a határt. Termé
szetes szegletiben húzódott meg tehát a Malomszeg. Pécsett itt fizetett 
a legtöbb ház fejadót. 1554-ben 51 házra rótták ki. A városrész lakossá
gának száma tehát kb. 2-300 főnyi lehetett. Malomszeg nevezetes épít
ményei voltak az ősrégi malmok, a pokrócosok kallói, a Puturlukban a 
tímárok, tabakosok műhelyei."3
A Malomszegben állt Pécs város második legrégibb temploma, a Minden
szentek temploma, ahol 1588-ban jelentős esemény játszódott le, amely 
pécsi disputa néven vonult be a város történetébe. A vita feljegyzéseiben 
utalást találunk a korabeli tettyei vízimalmok meglétére és számára is. 
„Ekkor zajlott le a pécsi Mindenszentek templomában a híres pécsi dis
puta, amelyet Válaszúti György unitárius és Skarica Máté református 
prédikátorok a nyilvánosság előtt tartottak. E disputa kéziratos anyaga 
Válaszúti György feljegyzésében maradt meg, s ebben a szerző a követ-
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kezőket írja: „De őkegyelme (Skarica Máté) erre mind addig is míg az 
híres neves Tettyének kútfeihez és bőséges forrásához (mely harminc
két malmot éjjel-nappal forgathat, kinek aláfolyásából Pécsnek hostátja, 
mely Buda felöl vagyon, neveztetik Malom Sid-nak) jutánk..."4 
1722-ben a Tettye-völgyi malmok teljes egészében a pécsi püspökség 
tulajdonába tartoztak. Arról, hogy mikor kerültek ki a vízimalmok 
magánkézbe, pontos adatunk nincs. A tulajdon változás bizonyosan 
összefügg az 1780. április 18-i dátummal - ugyanis ekkor érkezett Pécsre 
Mária Terézia királynő privilégium levele, melynek értelmében Pécs 
városa elnyerte a szabad királyi város címet és jogot.

Néhány gondolat a malomipari technikáról

4

A malom olyan gyártelep, amely a ga
bonák magjaiból, ugyancsak nyers 
élelmi cikkeket, azaz lisztet állít elő. Eb

ben a minőségében az emberiség egyik 
legrégibb iparágának tekinthető. Az ar
cheológiai leletek alapján biztosan állít
ható, hogy már az őskorban is ismerték a 
malmok különböző, kezdetleges formáit.

A kor technikai színvonalától függő
en, a malomipari feldolgozás lé

nyege, hogy a malom garatjába beöntött mag, a malomkövek között ösz- 
szezúzásra kerül, majd átszitálás minőségétől függően több-kevesebb 

korpát (azaz a gabona héjrésze) tartalmazó liszt 
marad vissza.

őseink vízimalmai elsősorban kenyérlisztet 
őröltek, amelyek meglehetősen magas kor- 

patartalmúak voltak. A finomőrölt, korpamen
tes lisztet az egykori molnárok még nem ismer
ték, igaz, erre igény sem volt. A pécsi pékek, 
polgári otthonok az akkori szokásoknak meg
felelően egy kicsit szemcsés állagú, héjrészek
től sötét színű lisztet használtak. Finom kiőrlé
sű lisztekre csak a későbbiek során nőtt meg az 
érdeklődés.

A Janus Pannonius Múzeum évkönyve. 1963. Reuter Camillo: Malomséd.
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A malmok gépezetének meghajtására a 
történelem folyamán többféle energia
forrást használtak fel. A legrégebbiek 
közé tartozott a szél és a víz.

Komoly gondot okozhatott ezeknek 
a kezdetleges szerkezetű malmok
nak az évszaktól és időjárástól nagyban 

függő vízhozam biztosítása. A patakok, 
források ingadozó vízmennyiségét igye
keztek zsilipekkel, malomcsatornákkal 
és különböző duzzasztógátakkal egyen
letesebbé tenni.
A gabonaőrlés meglehetősen idő- és 
energiaigényes folyamatnak számított Vízimalom-keresztmetszet

egészen a XIX. századig. A pé
csi malmokat források, gyors 
sodrású hegyi patakok tar
tották üzemben, majd a XIX. 
század közepétől a hagyomá
nyos energiákat a gőzgép, ké
sőbb a benzin, a szívógáz és 
a nyersolajmotor váltotta fel. 
Napjaink nagyobb malma
it többnyire villanyárammal 
működtetik.
Vízikerekek az 1818-as

HELYZETNEK MEGFELELŐEN

Az egykori tettyei 
vízimalmok két
szintesek lehettek, ame

lyet kiugró nyeregte
tő fedett, amely egyben 
védte a pinceszinten lé
vő vízikereket és a hoz
zá kapcsolódó erőátvite
li rendszert is.
A szakirodalom általában kétféle típusú vízikereket különböztet 
meg. Felül- és alulcsapó vízikereket.
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A tettyei vízimalmok a középkorban még alulcsapó rendszerűek vol
tak, viszont a XVIII. századra már mindegyiket felülcsapóvá ala
kították át, vagyis a nyikorgó fa vízkereket a felülről lezúduló víz tartot

ta mozgásban.
A tettyei vízimalmok teljesítménye, nagysága jól érzékelhető abból a kimu
tatásból, amelyet 1818-ban Peter Maria von Berks (1770-1845) a pécsvidéki 
bányakerület felügyelője készített a pécsi malmokról. Ebben részletesen 
beszámol az egyes malmok vízikerekeinek számáról és átmérőjéről.

A Pécsi Székesegyház káptalanjának papírmalma

A hollandi kovácsoló szerkezethez tartozó felső kerék átmérője tengellyel 
együtt 2 öl 1 láb (megjegyzés: 1 láb = 0,316 méter; 1 öl = 6 láb = 1,896 méter), 
az alsó, a zúzdához szolgáló keréké 2 öl 2 láb), mindkettő felülcsapó.

Teufelsbauer Antal malma
Ez az őrlőmalom kétkerekű, felülcsapó, mindkét kereke tengellyel együtt 
2 öl 3 láb átmérőjű.

Menüi József malma
Ez az őrlőmalom egykerekű, felülcsapó, a kerék átmérője tengelyestül 
2 öl 3 láb.

A pécsi püspök malma
Ez az őrlőmalom egykerekű, felülcsapó kereke átmérője tengellyel együtt
2 öl és 5 láb.

Nürnberger Mihály malma
Ez az őrlőmalom kétkerekű, felülcsapó, mindkét kereke tengelyestül
3 öl átmérőjű.

Kuzmann István malma
Ennek az őrlőmalomnak egy felülcsapó kereke van, melynek átmérője 
tengellyel együtt 2 öl 4 láb.

Maurer Imre malma
Ennek az őrlőmalomnak két felülcsapó kereke van, mindkettő 1 öl 4 láb 
átmérőjű tengellyel együtt.
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Kniffer Károly malma
Ez az őrlőmalom kétkerekű, felülcsapó, mindegyik kerék tengelyestül 
2 öl 4 láb átmérőjű.

Huber György malma
Ennek az őrlőmalomnak két felülcsapó kereke van, mindegyiknek 2 öl 
3 láb az átmérője tengellyel együtt.

Krautszak József malma
Ez az őrlőmalom egykerekű, felülcsapó, a kerék átmérője tengelyestül 
2 öl 3 láb.5

5 Forrás: Móró Mária Anna: A pécsi malmok 1818. évi felmérése. B. Helytörténetírás 
1884/84.

6 Babics András: Térkép-rekonstrukció Pécs településtörténetéhez. Pécsi Műszaki 
Szemle, 1960.

A TETTYEI MALOMÁROK

Ekorszak gépeit a vízimalmokban szemlélhetjük. Budai-külváros
ban, az ún. Malomszeg területén a Tettye nevű patak mellett épül
tek a kisebb-nagyobb malmok. Hogy ezek ebben az időben milyen mű

veleteket végeztek, a telekkönyvből nem tudjuk megállapítani. A ma
lomsor az Ágoston téri templomtól északra, kb. 30-40 méterre kezdődött, 
s véget ért a Tettye-platón. A patak a forrásfőtől számítva a templomig 
két egymástól elváló ágban zuhant lefelé, a telekkönyvben feltüntetett 
felső és a legalsó malom között rövid, 800 métert kitevő távolságon 233 
méter tengerszint feletti magasságról 170 méterre esve. Megfelelő vízjá
rás esetén tehát a hajtóerő jelentős volt. A patak egyik ága hajtotta a mal
mok vízkerekeit, míg a másik ág sióként szerepelt, azaz a víz szabályo
zására szolgált. így a fennsíkon már a forrás közelében két mederbe te
relték a patak vizét. A nyugati ág éles kanyarral nyugat-keleti irányba 
fordulva hajtotta korábban a platón épült puskapormalmot. A malom a 
telekfelvétel idején már nem volt üzemben, mert 1714-ben felrobbant.''6

ATettye-patak malmai - egy-két kivételtől eltekintve - nem közvetle
nül a patakágra, hanem malomárokra (németül ,,Mühlwasser"-re) 
települtek.

A püspöki nyaraló romjai nyugati sarkánál a víz zuhatagszerűen 
esett le, ahol ismét két ágra szakították. A malomág hat malom 
gépezetét mozgatta. Mind a hat egyházi tulajdonban volt. A legnagyobb
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és a vízerő kihasználása tekintetében a legjobb fekvésű malmot építették 
át a század második felében papírmalommá."7

A malomárok a tettyei romok dél
nyugati részénél kezdődött, vé
gighaladt a Gyuri út és Tettye út kö

zötti malomdombon, majd a Tettye 
utca 45. számú ház (megj. Nürnberger- 
malomnál) alatt és a Gáspár utcánál 
emelték át a meder fölött a keleti oldal
ra. Végigvezetett a mai Gáspár utcán, 
és a Majthényi utca végén emelték át 
a meder felett ismét a nyugati oldalra, 
míg végül az Ágoston tér északkeleti 
részén egyesült a patak medrével." 7 8 
A tettyei vízimalmokkal csak nyáron 
és kora ősszel lehetett őrölni. Napi őr
lőteljesítményük általában 10-15 má
zsa volt. Ezekben az időszakokban éj
jel-nappal zakatolt a malomgépezet. 
A molnároknak sem volt ilyenkor 
megállás.

7 Uo.
8 Dr. Kopasz Gábor: Hol álltak a tettyei malmok? Dunántúli Napló, 1964. szept. 24.

A régi iratokból kitűnik, hogy a 
Tettye-patak vizének felhasználása 
körül állandó volt a kisebb-nagyobb 
pereskedés. Sok volt a felhasználó, és 
viszonylag kevés a víz.
A vízhasználat jogát a középkorban a

mindenkori hűbérúr tartotta fenn magának (a tettyei malmok esetében - a tö
rök uralom kivételével, ez a püspökség volt). A bérlő a vízhasználatért áren- 
dát, azaz adót fizetett a Káptalannak. A XVIII. századtól (1780 után) a tettyei 
malmok vízhasználati jogát Pécs szab. kir. város hatósága engedélyezte.

A vízhasználati engedély kiadását sok esetben hosszadalmas jogi el
járás előzte meg. Ez érthető is volt, mivel a Tettye-forrás biztosí
totta a városi kutak nagy részének az ivóvízellátását, de igényt tartottak 

a vízre a tímárok és tabakosok is. A város déli határában termelő kerté
szeknek szintén nélkülözhetetlen volt a Tettye-víz.

------------- 31 -------------



Trebbin Ágost: Tettyei malmok

Atettyei víz 17 malma közül csak 
egy volt alulcsapó, a többi 16 
felülcsapó összesen 29 malomkerék

kel. Azon elterjedt közhír, hogy a Tety- 
tye-forrás régen az időjárástól mint
egy függetlenül, állandóan bőven on
totta a kiapadhatatlan víztömeget, a 
valóságnak nem felelt meg. A molná
rok időről időre újból felpanaszolták 
a forrás megbízhatatlanságát a válto
zó csapadékviszonyokhoz alkalmaz
kodását. Ilyen panaszok merültek föl 
a malompatak vízének elégtelensége 
miatt például 1789-ben, 1796, 1806, 
1812, 1828, 1834 években, tehát a vá
rosi vízvezeték javára 1841-ben tör
tént nagymérvű lecsapolása előtt is. 
1789-ben a török háború miatt, a 
napóleoni hadjáratok alatt is a katona 
kincstári gabonaőrlésre voltak a tettyei malmok kötelezve, de vízhiány 
következtében restanciában maradtak, a rájuk kivetett lisztmennyiséget 
a kitűzött időre nem tudták szállítani. Igazolásukra Schreyer Ferenc és 
Wágner Antal pécsi pékmesterek 1812-ben bizonyítványt állítottak ki 
arról, hogy ők többször falusi molnároktól kénytelenek lisztet vásárolni, 
mert a tettyei molnárokat a vízhiány akadályozta vállalt lisztszállítási 
kötelezettségük pontos teljesítésében.
A város tanácsa 1794. június 18-án a molnárok feljelentésére megbírsá
golta Weber Mátyás kertészt és két társát, akik a tettyei malomárokból 
duzzasztás útján vízzel elárasztották kertjeiket, s ezáltal az alattuk követ
kező malmoknak a hatóerő el pazarlásával kárt okoztak.
A helytartótanács a hosszadalmas francia háborúskodás alatt gyógynö
vények belföldi termelését ajánlotta leiratában. Nendtvich Tamás pécsi 
gyógyszerész ezen felbuzdulva, 1810-ben egy 276 négyszögöles telket 
vett Kurtz Ignác bádogostól a Felsőmalom utca nyugati oldalán, Erreth 
Kálmán mostani földszintes lakóházával szemben, és itt a város taná
csának 1810. szept. 10-én kelt engedélyével gyógynövények termelésével 
füvészkertet rendezett be. Az öntözéshez a vizet a Malom utca keleti ház
sorainak telkein keresztülfolyt tettyei malomárokból az utca útteste alatt 
lefektetet csövön vezette be a botanikus kertjében épített ciszternába, és 
ezért 5 forintot fizetett a város pénztárába. Ezen kicsiny terület öntözése
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miatt a molnárok 5 évig viszálykodtak Nendtvich Tamással, míg csak a 
helytartótanács 1815. márc. 28-án végérvényesen ki nem mondta, hogy 
a füvészkert öntözését megtiltani annál kevésbé lehet, mivel a megejtett 
vizsgálat szerint maguk a molnárok jóval nagyobb kertjeiket ugyancsak 
a malompatakból öntözik, a gyógynövények termelése pedig van olyan 
közérdekű, mint a salátáé vagy a káposztáé.
A fölhozott példák eléggé mutatják, hogy a Tettye szárazságkor sohasem 
bővelkedett vízben. Nedves időjáráskor a fölös víz a malompatakból a 
vadvíz árokba ömlött."9

9 Cserkúti Adolf: Per a Tettye-forrás tulajdonjoga körül. Dunántúl. 1925. szeptember 2.

1892-től a tettyei vízimalmok számára bekövetkezett a tragikus válto
zás, a hegyi patak jó minőségű ivóvizére Pécs város polgársága tar
tott igény. A vizet vezetékekbe kényszeríttették, a malomárkokat pedig 

betemették. A feleslegessé váló vízimalmokra a pusztulás várt.
A tettyei vízimolnároknak, ha meg akartak maradni eredeti szakmá
juk mellett, malmaikat át kellett volna építeni, a gépezetet pedig átállí
tani gőzmeghajtásúra. Erre azonban a vízimalom-tulajdonosok többsé
gének nem volt meg az anyagi lehetősége. Csupán egyetlen gazdag ví
zimolnár család próbálkozott meg a korszerűbb módszerek átvételével. 

1885-ben Weidinger Ferenc ré
gebbi vízimalmok területének 
megvásárlásával, azok anyagai
nak részbeni felhasználásával 
gőzmalmot építtetett. Más kér

lom sem biztosította tulajdono
sának a fennmaradást. Végül a 
Weidinger-malomra is a teljes 
pusztulás várt, 1907-ben, egy 
végzetes éjszakán porig égett.

dés, hogy tartósan ez a gőzma

A TETTYEI VÍZIMALMOK RÖVID ÁTTEKINTÉSE

Puskapormalom

A Gyuri út és a Tettye út közötti malomdomb legfelső részén, a ma
lomárok kezdetétől délre, a kolostor romjaitól délnyugatra volt a 
papírmalom. Épülete kinyúlt a Tettye út széléig.
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A puskapormalom (megj. németül Pulverstam Mühl) négyzetes alakú 
épület volt, a térkép szerint négy sarkán bástyaszerű kiképzéssel. 
A patakot mindjárt a forrás után két ágra szakították. A nyugati ág 
malomárka forgatta a malomgépezet vízkerekét. Közvetlenül a malom 
keleti oldalán folyt el a Tettye-patak fő ága. Romjaiból is alig látható ma 
már kb. 10 méteres alapfalmaradvány, a kolostor romjaitól északnyu
gatra, a kövesút túlsó oldalán.
A török uralom alatt állami tulajdon volt. 1714-ben felrobbant, de falai 
még sokáig álltak. 1764-ben Klimó György pécsi püspök az egykori pus
kapormalmot papírmalommá alakította át. A malmot különböző áren
dások bérelték. 1820-ban átmenetileg megszakadt a papírgyártás. Pécs 
városa megvette a pécsi székesegyházi káptalani malmot, amelyben 
1823-1828 között sörfőzőt és kétkerekű lisztmalmot működtetett.
1843-1856 között Hüttner János Keresztély tulajdonába került, aki ismét 
papírmalomként működtette. Hüttner már nem elégedett meg a vízi 
energiával hajtott malom kis teljesítményével, ezért Aachenből gőzgépet 
hozatott. A kezdeti sikerek után a papírmalom, mivel nem tudott lépést 
tartani a külföldi nagyüzemi árakkal, az 1850-es években tönkrement. 
1860 után végleg befejeződött a papírgyártás Pécsett. Az egykori papírma
lom tulajdon- és bérleti jogát 1895-ig különböző magánszemélyek birto
kolták. A XIX. század végén a telek megszűnt, a malom elbontásra került.

Kallómalmok

A papírmalomtól délre, egy lépcsőzettel 
alacsonyabban, a víz jelentős esése után 
következett a három kallómalom, amelyek posz

tóverés céljára szolgáltak. Rommaradványaik 
még jól kivehetők a domb Tettye úti és Gyuri úti 
oldalainál (megj. 1964-es adat)."10 
1722-ben a pécsi püspökhöz tartozó 50. sz. ma
lom a későbbiekben a szeminárium pokrócverő 
kallója lett, majd a város tulajdonába került. 1796- 
ban a kallókat a várostól megvette a pécsi pokró
cosok céhje, és tulajdonukban is maradt 1885-ig, 
amikor megszűnt a kallók vízhasználati joga. 
1888-ban a ház és kert Pécs sz. kir. város közön
ségéé lett 201 forintért. Az 1900-as évek elején 
megszűnt a telek.
10 Dr. Kopasz Gábor: Hol álltak a tettyei malmok? Dunántúli Napló 1964. szept. 24.

,v j
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Teufelsbaurer-malom

A posztóverő malmok után valamivel lejjebb helyezkedett el a 
Teufelsbauer magánmalma. A mai Tettye utca 65. számú házzal 
szemben még ma is láthatók romjai, s a romok között még egy nagy ma

lomkő is fellelhető, részben földdel betakarva (megj. 1964-es adat)."11 
1722-ben a pécsi püspökhöz tartozó 51. sz. vízimalom, amelyet 1764-ben 
megvásárolt Teufelsbauer Mihály molnár. A vízimalom aztán a Teufels
bauer családon belül tovább öröklődött.
1781-1836 között Teufelsbauer Antalé a vízimalom, mely után 1787. 
évben 28 forint 15 krajcár adót fizetett. 1824-1833 között a molnár céhbeli 
2. osztályú porciót fizette. 1828-as vagyoni összeírás a Conscriptio Regni- 
colaris szerint a módos molnármester 380. sz. malma után évi jövedelme 
200 forint volt. Jelentős mezőgazdasági ingatlanokkal és állatállomány
nyal is rendelkezett. Eszerint 19 kaszásnyi rétje, 48 kapásnyi szőleje, 2 
ökre és tehene volt. Ezen felül birtokolta az 382. sz. házat is. A molnár
család 1 szolgával rendelkezett.
1836-1843 között pedig Teufelsbauer Károly örökölte a család öles 
malmát és a 3921 n.-öles tekintélyes nagyságú szőlőjét. 1843-1864 
között Kontraszti Ferenc vette meg a 400 hsz. vízimalmot, valamint a 

szőlőterület egy részét. 1864-1885 
között a Tettye u. 39. sz. alatti 
malom Schneckenberger István
nak, ill. örököseinek a tulajdo
nába került.
1885-ben a malom vízhasználati 
jogát visszavonták. 1892. VI. 24. 
A telek és malom Pécs szab. kir. 
város közönségéé lett. Az 1920-as 
években a Tettye-környék ren
dezése során megszűnt a telek, a 
vízimalom elbontásra került.

Mendl-malom

ATeufelsbauer-malomtól délre helyezkedett el ez a tettyei malom.
1722-ben a pécsi püspökhöz tartozó 52. sz. vízimalom, amely 

1748-ban került Mendl Tóbiás tulajdonába. A malom azután a családban

11 Dr. Kopasz Gábor: Hol álltak a tettyei malmok? Dunántúli Napló 1964. szept. 24.
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tovább öröklődött. A malom 1764-ben Mendl Mátyásé, 1776-ban Mendl 
Antal molnáré lett. 1787-ben már Mendl József fizette a 36 forint 15 kraj
cár adót. 1828-as Conscriptio Regnicolaris szerint a Budai külvárosi 381. 
sz. malom évi jövedelme 100 forint volt. A malomban ekkor Kallenberger 
Ádám volt a molnár, amelyet azután 1832-ben meg is vásárolt, de még 
azon napon el is adott Rosinger Mátyásnak. 1840-ben Rosinger Mátyás 
„még életében" továbbadta a malmot Teufelsbauer Károlynak.
Teufelsbauer Károly 1860-ig birtokolta a vízimalmot. 1860-ban jelent 
meg a gazdag Weidinger család a Tettye-völgyben, ahol több malom is 
tulajdonukba került. A Mendl-malmot Weidinger Antal molnármester és 
neje, Bergam Anna vásárolta meg.
1887. május 14-én a telek és malom Pécs szab. kir. város közönségéé lett. 
Az 1920-as években a Tettye-környék rendezése során megszűnt a telek, 
a vízimalom elbontásra került.

PÉCSI PÜSPÖKI MALOM

ABöck János utcával szemben, a Tettye utca 61. sz. háztól keletre, 
a malmok dombjának legdélibb részén volt a püspöki malom. 
Romjaiból ma már semmi sem látható."12 Innen indult ki a Gyuri út. 

1722-ben a pécsi püspökhöz tartozó 53. sz. vízimalom, amely 1885-ig a 
püspöki uradalom tulajdonában maradt. Több árendásról, bérlőről tu
dunk. 1748-ban a püspöki ma
lom árendás molnárja Horváth 
József volt. 1776-ban a püspö
ki malomban Ajchlinger János 
lett a molnár. 1786-ban a malom 
árendása Leitzinger György, 
akinek árendája évi 130 forint, 
adója 19 forint 33 krajcár volt. 
1791-ben a kétjáratú püspöki 
malom bérlője Kniffer Károly, 
1811-ben Lajczinger János volt. 
1824-ben a céhbeli 2. osztályú 
porciót Maurer Ferenc, 1827- 
1828-as évek között Ámon Antal molnár fizette. 1832-ben a püspöki ma
lom árendása Haigl Lipót lett. 1885-ben a vízimalom még püspöki ura
dalomként volt nyilvántartva. Az 1920-as években a Tettye-környék ren
dezése során megszűnt a telek, a vízimalom elbontásra került.
12 Dr. Kopasz G.: Hol álltak a tettyei malmok? Dunántúli Napló 1964. szeptember 24.
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Nürnberger-malom

Ez a mai napig is látható malom (több átalakítást követően) a Tettye 
utca és Vince utca között, a Bosnyák közzel szemben működött.

1722-ben a pécsi püspökséghez tartozó 54. sz. vízimalom. Az 1700-as 
évek közepétől kezdve több árendás-bérlő és tulajdonos váltotta egymást 
(1748-1768 között Keller József, 1776-1780 között Haberlaitner Fülöp). 
1780-ban Nirnperger Cirjék molnármester vásárolta meg a malmot, ame
lyet azután egészen az 1900-as évek elejéig a Nürnberger család birtokolt. 
Arra a következtetésre juthatunk, hogy már Nürnberger Cirjék gazdag 
polgárnak számított, hiszen 1787-ben ő fizette a tettyei molnárok között 
a legmagasabb adót: 51 forint 45 krajcárt.
1809-ben Nürnberger Mihály igen tekintélyes vagyont örökölt. A mol
nármester további vagyongyarapodásából arra következtethetünk, hogy 
a pécsi polgárok szívesen hozták a Nürnberger-malomba az őrölni valót. 
Nürnberger Mihály 1817-ben megszerezte a szomszédos (449. sz.) Gadó- 
malmot is.
1824-1833 között Nürnberger Mihály fizette az 1. osztályú céhbeli por
ciót. Az 1828-as Conscriptio Regnicolaris szerint Budai külvárosi 447. sz. 
malma után évi jövedelme 200 forint volt. A tulajdonosnak emellett 10 
kaszás rétje, 21 kapás szőleje és 1 tehene volt. 1842-ben a családi vagyont 
Nürnberger József örökölte. A Nürnberger-malom a kor technikai viszo
nyai között jelentős kapacitásúnak számított, adatunk van arra, hogy 
1876-ban Nürnberger József kétkövű malma napi 5 mázsát őrölt. 1885- 
ben nem hosszabbították meg a malom vízhasználati jogát.
Az egykori malomépület elkerülte a pusztulást, napjainkban lakóház
ként használják.

A KÁPTALAN MALMA

Mindenszentek templomával egy irányban, a Tettye-patak med-
rének keleti oldalán, a Gáspár, a Majthényi és a Menyhért utcák 

találkozásánál, részben a Majthényi u. 38. szám alatti ház telkén volt a 
káptalani malom. Falait néhány évtizede bontották le. A környéken lakó 
idősebb emberek még emlékeznek rá (megj. 1964-es adat)."13 
1722-ben a pécsi püspökhöz tartozó 60. sz. vízimalom akkortájt még 
magányosan álldogált, mivel az utcasor csak távolabb húzódott meg. 
A Tettye-patak által táplált malomárokból alázuhogó víz forgatta a vízi

13 Dr. Kopasz Gábor: Hol álltak a tettyei malmok? Dunántúli Napló 1964. szept. 24.
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malom kerekét. 1787-ben a káptalani malom bérlője Götz Ádám, aki a 
pécsi püspökségi káptalannak fizetett 115 forint árendát, a malom éves 
adója 26 forint 45 krajcár volt. A püspöki tulajdonban lévő vízimalmot 
1798-ig a püspöki káptalan irányította.
1798-ban a malmot Kuzman István molnár vette meg, amelyet halála 
után felesége örökölt. 1824-1833 között a malomtulajdonos molnár 2. 
osztályú céhbeli porciót fizetett. Az 1828-as nagy vagyoni összeírás, 
a Conscriptio Regnicolaris szerint özvegy Kuzman Istvánnénak évi 
jövedelme a Budai külvárosi 555. számú malom után 100 forint volt. 
A tulajdonosnak még 3 kaszás rétje, 1 kapás szőleje, 1 tehene volt. 
A vízimalomban egy segéd dolgozott.
1832-ben a malom és a nagyméretű telek Gruber Károly és neje, Hae- 
ger Julianna birtokába került. 1840-ben Leidekker János molnármesteré 
lett. 1847-1856 között Schneider Gáspár kanonok birtokolta a malmot. 
1857-1872 között a malom Eilensfeld Konrád molnár és neje, Menzinger 
Margit tulajdonába került, majd 1872-1885 között Hebenstreit Károly és 
neje, Kaltvasszer Borbála vásárolta meg.
1885-ben nem hosszabbították meg a malom vízhasználati jogát. 1886. 
február 19-én Pécs szab. kir. városé lett a malom, amelyben egy ideig a 
pécsi hajléktalanok nyertek ideiglenes elhelyezést, majd az 1920-as évek
ben a vízimalom elbontásra került.

Maurer-malom

ránk maradt városrész-térképeken jól pontosítható, hogy a Mau-
¿\rer-malom a középkor óta a Ferenc utca és az Alsó Puturluk 
(Vince) utcai vízfolyás közé ékelődött be. A patakmalom energiáját a 
Tettye-patakból kiágaztatott, és a malom alatt elfolyó malomcsatorna 
szolgáltatta.
1722-ben Csani István 15. sz. kalló malma volt. Az 1752-1851-es évek 
között a Maurer molnárcsalád birtokában volt a malom. 1752-ben Mau- 
rer György (63. sz.), 1786-ban pedig Maurer Miklós (310. sz.) a tulajdo
nos, aki 1787-ben 33 forint 35 krajcár adót fizetett malma után. 1800-ban 
Maurer Imre örökölte a malmot, mely után az 1824-1825-ös évek között 
2. osztályú céhbeli porciót fizetett. Halála után feleségére szállt a tulaj
don. Az 1828-as Conscriptio Regnicolaris szerint a szerénynek mond
ható Budai külvárosi 492. sz. malom évi jövedelme 100 forint volt. 
A tulajdonos mezőgazdasági ingatlanokkal, állatállománnyal nem ren
delkezett. Az 1842-1851-es évek között a malom Maurer Károlyé volt.
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1856-ban a Mindszent utcai malmot ifj. Wei
dinger Ferenc és neje, Hebenstreit Katalin 
vásárolta meg. (1858-ban részben erre kerül 
felépítésre Weidinger Ferenc gőzmalma.)

Kniffer-malom

A Mindszent utca és a malomcsator
na között terült el. A malom nyuga
ti irányban 1907-ben kiért az Alsó Puturluk 

(Vince u.) utcáig.
1722-ben 10. sz. Zombori Ferenc háza, malma 
és kertje volt. 1787-ben a Zombori család mal
mát Ámon Fülöp bérelte, mely után 100 forint 
árendát fizetett. Adója 24 forint 3 krajcár volt.

1793-ban a malom rövid időre Bencze János molnáré lett, amelyet 1795- 
ben Kniffer Károly molnár vásárolt meg. 1824-1833 között Kniffer János 
fizette az 1. osztályú céhbeli porciót. Az 1828-as Conscriptio Regnicolaris 
szerint a Budai külvárosi 500. sz. malom után Knifer Károly évi jövedel
me 200 forint, ezenfelül 10 kapás szőleje, 2 tehene volt. A család 1 szol
gálóval rendelkezett.
1847-ben a malmot Kniffer János örökölte, amelyet ugyanebben az évben 
eladott Weidinger Ferencnek.
1856-ban az egykori Kniffer-malmot 1856-ban ifj. Weidinger Ferenc és 
neje, Hebenstreit Katalin örökölte.
1858-ban Weidinger Ferenc az egykori Kniffer- (Ferenc u. 3.) és Maurer- 
malmok helyén, a Tettye utca és az Alsó Puturla utcák találkozásánál 
gőzmalmot épített. A Weidinger-féle gőzmalom 1907. június 27-én tűz
vész áldozata lett.

A Szeminárium malma

 A Mindszent utca irányában a malomárok vizét fából ácsolt csator- 
na segítségével a meder fölött ismét a nyugati oldalra emelték át, 

és vize itt hajtotta az 1780 körüli térképünkön legdélebbre feltüntetett 
szemináriumi malmot, amely a mai kesztyűgyár telkén állott."14 
1722-ben a püspökhöz tartozó 17. sz. malom, amely 1742-ben a szemi
nárium malma lett. A szemináriumi malmot több molnár bérelte. 1748- 
14 Dr. Kopasz Gábor: Hol álltak a tettyei malmok? Dunántúli Napló 1964. szept. 24.
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bán Czigler János, 1787-ben Sultmann János, akinek évi árendája 120 Ft, 
adója 24 forint 3 krajcár volt. 1791-ben Vágner József volt a bérlő.
1797. december 24-én a Kamarai Adminisztráció a 308. sz. szemináriumi 
malmot eladta Vágner József molnárnak. Tőle még aznap megvásárolta 
özv. Kasztl Domonkosné.
1809-ben Huber Györgyé a malom, aki 1824-1833-as évek között 1. osz
tályú céhbeli porciót fizetett. Az 1828-as Conscriptio Regnicolaris szerint 
Huber György molnár évi jövedelme a Budai külvárosi 491. sz. malom 
után 100 forint volt. Tulajdonosa volt még 11 kaszás rétnek és egy ház
helynek. A családnak 1 szolga és 1 inas állt rendelkezésére.
1836-ban a malmot és telket Teufelsbauer Antal vette meg. 1848-ban a 
365 négyszögöles malomnak Maurer Károly molnár lett a tulajdonosa, 
de rövidesen túladott rajta, ugyanis elcserélte Teufelsbauer József szőlő
jéért. így a malom ismét visszakerült a Teufelsbauer család tulajdonába. 
1851-1856-1862 között Teufelsbauer Antal molnármesteré volt a malom. 
1862-ben a 381 telekkönyvi, 616. házszámú telken, az egykori szeminá
riumi vízimalom helyén Krautszak Ferenc két kazánnal, négy őrlőkővel, 
saját vízforráson alapuló gőzmalmot hozott létre.
1862-ben Krautszak Ferenc molnármester és neje, Tailsbauer Paulina 
(Teufelsbauer Antal leánya) tulajdonába került a malom.
1869-ben Krautszak Ferenc vállalkozása tönkrement. A gőzmalom a 
pécsi egyházmegyei alapítvány tulajdonába került. Az alapítvány folya
matosan hirdette és árulta a korszerűtlen malmot, de ez különböző bér
lőkkel 1895-ig tulajdonukban maradt.
1895. Pécs sz. kir. város közönségéé lett az ingatlan. A malom elbontásra 
került.

Krautszak-malom

AKrautszak-féle vízimalom az Ágota utca északi részén működött, 
amelynek keleti határa mellett folyt végig a malomkerék forgását 
biztosító malomcsatorna.

A Tettye-patak által táplált malomárok vize közvetlenül az Ágoston tér 
felett már sokat veszített energiájából. Krautszak Györgynek és örökö
seinek állandó problémát jelentett a „vizeset" javítása. Krautszakék a 
szomszédokkal több nemzedéken át hosszas vitákat és pereket folytat
tak a nagyobb vízmennyiség jogáért.
1771-ben Krautszak György tímármester telket vásárolt a Tettye-völgy 
aljában, majd ezen 1772-ben malom építésére kapott engedélyt azzal a fel
tétellel, hogyha károkat okozna a szomszédoknak, köteles lesz jóvátenni.
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1787-ben Krautszak György tulajdonos évi adója 27 forint volt. 1788-ban 
a gyenge vízhozamú, egyjáratú lisztőrlő vízimalom jelentős nagyságú 
szőlőterülettel (2976 n.-öl) együtt Krautszak Jakab tulajdonába került. 
1789-ben Krautszak Jakab megvette a szomszéd, Tóth Józsefné malmát. 
Annak érdekében, hogy saját telkén a vízesetet javítsa, a vizet falak közé 
szorította. 1823-ban Krautszak Jakabné megözvegyült, a malomban fia, 
Krautszak Márton lett a molnár.
1824-1826 között a malom céhbeli porcióját a bérlő, Mayer József fizette. 
Az 1828-as vagyoni összeírás után, a Conscriptio Regnicolaris szerint 
a Budai külváros 504. sz. malma után özv. Krautszak Jakabné évi jöve
delme 100 forint volt. Két háza, egy üres telke, 26 kapás szőleje volt. 

A malomban egy inas dolgozott. 
A család 4 fő szolgával rendel
kezett. A malmot Krautszak 
Márton vezette, akinek 1829- 
ben vízhasználatvitája támadt a 
szomszédokkal.
1856-ban Plichta Ferencz kereske
dő és neje, Krautszak Teréz örököl
te a malmot és házat. 1868-1887 
között a malom Schmidt Mihály és 
örököseinek tulajdonába került. 
1885-ben a malom nem kapta 
meg a vízhasználati jogot. 1895. 
március 15-én Pécs szab. kir. vá
ros közönségéé lett. 1899-ben az 
egykori vízimalomban a városi 
vincellériskola nyert elhelyezést.

Epilógus

A fejlődő Pécs városnak egyre több egészséges ivóvízre volt szüksé
ge. Ezért a város először a malomtulajdonosoktól megvonta a víz
használati jogot, majd a malomépületeket, telkeket is felvásárolta.

A város és a molnárok között a Tettye-forrás vizének tulajdon- és haszná
lati jogáért az utolsó, drámai összecsapás az 1860-as évek végén zajlott le: 
„A Tettye-forrás tulajdonjogi kérdésében a felperesi főérdekeltség 17 
molnárból állt, ezekhez mint mellékérdekeltség csatlakozott 25 pokró
cos, 10 tímár, 30 lakatos, 15 szűcs, 4 kékfestő, a bocskoros vargák és szíj
gyártók céhe, valamint több kertész.
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Szabó Péter felperesi ügyvéd periratában nagyhangú kijelentések fordul
nak elő, mint a tettyei forrás urai és tulajdonosai mi molnárok vagyunk, 
kik a malomjogot egyedül bírjuk, s kiktől a vizet semmi ürügy alatt, 
akármely csekély részben is el nem tulajdoníthatja a város. - Egy másik 
helyen: A malomeseteknek mi molnárok magunk vagyunk korlátlan 
tulajdonosai, ha úgy tetszik, földesurai, vagyis a vízregálé a mienk.
Később Dietrich Ignác ügyvéd, a közismert jeles jogász vállalta a molná
rok jogi képviseletét. ő egészen új irányt adott a pernek. A Tettye-forrás 
tulajdonjogának elejtésével abból indult ki, hogy a molnárok szem
pontjából nem a víz tulajdonjoga, hanem szabad használata a lényeges, 
ennél többre nincs is szükségük. Dietrich aziránt perelt, hogy a város 
a tettyei forrást teljesen kapcsolja ki a közvízvezetékből, dugaszolja be 
a vezeték csövét a forrásnál, és a víz egész mennyisége a molnároké 
legyen. Elválasztotta a tulajdonjogot a használati jogtól, a tulajdonjogot 
a városnak koncendálta (elismerte) ugyan, hozzátette azonban, hogy 
a város nem élhet a jogával, mert ebben a molnárok vízhasználatának 
szolgalmi joga gátolja. Ha egyszer megtörténik az - írja Dietrich - hogy 
az alperes város a molnárok szolgalmi jogát megváltja és ezáltal szaba
don rendelkező tulajdonossá válik, akkor megihatja az egész vizet, ha 
akarja, ott mindjárt a forrásnál.
Dietrich 1867-ben nyomtatott füzetben propagandát is csinált a tettyei 
malomjog megváltásának. Nem lehet kívánni, úgymond füzetében, 
hogy a molnárok vagyonukat, amiből élnek, a közjónak odaadják. Ha ezt 
kívánni lehetne, akkor a gabonakereskedőnek is ingyen kellene kinyi tani 
a magtárát a szűkösködők számára, mert ezeknek kenyérre van szük
ségük. Sok ember fázik télen. Melyik polgár adta oda tűzifáját, melyik 
szedte le házának gerendázatát ingyen tüzelőnek a szegények részére, 
hogy azután maga fázzék és födetlen háza elpusztuljon? A városi ható
ságnak az a rendeltetése, hogy az egyes polgárok személyét és vagyonát 
védelmezze akárkinek a támadása ellen, nem pedig az, hogy maga intéz
zen támadást bárkinek az érdekében az egyesek ellen.
A város ellen vesztett perben Dietrich a következő eredményt érte el: 
Pécs Sz. K. Város Törvényszéke 1870. jan. 28-án így ítélt: felperes molnárok 
a tettyei forrásvizének kizárólagos használata iránt indított keresetüktől 
elmozdítatnak, a perköltségek megszüntetnek, a kincstári illetményeket 
mégis felperesnek, mint pert vésztők tartoznak megfizetni.
A Pesti Kir. ítélőtábla 1871. márc. 10-én hozott ítélete: Felperes molná
rok nem igazolták azt, hogy a tettyei víz kizárólagosan használati jogát 
bármely törvényes úton és módon megszerezték volna, azért a város 
vízhasználatának eltávolítása iránti perben hozott törvényszéki ítélet 
helyben hagyatik.

42



Trebbin Ágost: Tettyei malmok

A Kir. Kúria 1871. szept. 14-iki ítélete: a Pesti Kir. Táblának nevezett íté
lete az abban felhozott indokoknál fogva helyben hagyatik.
Ezek szerint a molnároknak a tettyei víz tulajdonjogára, utóbb csak kizá
rólagos használatára támasztott jogigényüktől elesvén megmaradt nekik 
a városi vízvezeték szükségleten felüli fölös víz használata. Miután a 
népesség szaporodásával a közvezetékbe mindig több és több vizet 
kellett ereszteni, és előrelátható volt az idő, amikor a malompatakba a 
molnároknak semmi nem jut, a város a malmokat végre megvette és a 
molnárokat kárpótolta, ami nélkül a mai általános vízvezetéket lehetet
len volna megvalósítani."15

15 Cserkúti Adolf: Per a Tettye-forrás tulajdonjoga körül. Dunántúl. 1925. szeptember 2.
16 Pécsi Napló. 1898. március 27. Hírrovat.

Az 1800-as évek végén már nincs használatban tettyei vízimalom. A Tety- 
tye-víz elvezetése már csak megoldandó problémaként jelentkezik: 
„Régi óhajtás az, különösen a Sörház és Felsőmalom utczai háztulaj
donosok óhajtják, hogy a tettyei szabad víz, mely a Sörház utcában, a 
Malom utczán végig a háztelkek alatt robog el, kívül kerüljön a házon, 
s robogjon az utcza kövezete alatt. A városi főmérnök készített is ter
vet a víznek az utcza alatt beton kanálisban való elvezetésére, A vízre 
a vonalon levő házak tulajdonosai közül csak Scholcz sörgyárosnak és 
Erreth bőrgyárosnak van szüksége, akik reflektálnak is rá; ezeknek tel
kein a terv szerint tehát átvezetik a tettyei vizet, míg a többiek telkéről 
kivezetik az utcza alatt készítendő csatornába. Ma kezdődtek meg a tár
gyalások az érdekelt háztulajdonosokkal, bár nem mind jelentek meg az 
értekezleten."16

Mi maradt az egykor 
OLYAN HÍRES PÉCSI 
VÍZIMALMOKBÓL?

Ahogy a technika fejlődé
se során a vízimalmok 
kimentek a használatból, az 

idő a romjaikból is alig hagyott 
valamit, a hajtóerejük hordozó
ja, a malomárok pedig egészen 

betemetődött. A Tettye vizét ma a városi vízvezeték nyeli el. Ha a kül
ső csapadékváltozástól függően nem lenne 4000 és 6000 vízbőség közöt
ti ingadozása, már a régi medret is elfelejtettük volna. Csapadékos idő
ben azonban, mint bővizű patak zuhog lefelé sebes folyással a Gyuri út 
alatt, végig a régi Puturla (mai Szent Vince) utcán, érintve a Márton és
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Kossuth Lajos utcákat, amíg a külvárosi pályaudvartól keletre aztán el
hagyja a várost."17
1939-ben a rendőrségi palota (Vargha Daruján utca) építése kapcsán a 
Rákóczi úttól délre a patak föld alatti csatornába került. Napjainkra a 
Tettye-patak még jobban összezsugorodott. Ma már csak a Vince utca 
felső részén folydogál egy kis vékony patakocska, hogy azután azt is 
rövid útja után véglegesen elnyelje a városi csatornarendszer.

Megjegyzés:
Az egykori vízimalmoknak igyekeztem azt a nevét megtartani, amelyet 
az idősebb korosztály több-kevesebb pontossággal még fel tud idézni.
Az 1913-ban készült városi térképen még megtalálható volt a tettyei vízi
malmok telkeinek helye. 1964-ben dr. Kopasz Gábor főlevéltáros még 
néhány épületmaradványra rábukkant. Mára azonban szinte semmi 
nem látható ezekből.

Felhasznált irodalom:
Móró Mária Anna: A pécsi malmok 1818. évi felmérése. (Baranyai 
Helytörténet-írás 1983/84.)
Madas József: A pécsi Budai külváros telkei, házai és utcái. Adatgyűjtemény.

A Tettyei vízimalmok környékével összefüggő utcanevek 18

Ágota utca
1722 Bettler gasse
1804 Agata Ucza, Agatta Gasse
1856 Ágota utca
1864 Ágota utca
1885 Ágota utca

Barátúr utca
1722-
1804 Tettye Utza, Pulverstam Gasse (Lőpor utca)
1817-
1848 Tettye utca
1864 Barátúr-környéke. A Bosnyák és Böckh J. utcákkal együtt.
1885 Barátúr környéke. A Bosnyák és Böckh J. utcákkal együtt.
1926 Barátúr utca
17 Dr. Kopasz Gábor: Hol álltak a tettyei malmok? Dunántúli Napló 1964. szept. 24.
18 Madas József: Pécs belvárosának utcanevei. Baranyai helytörténetírás 1977.
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Bosnyák utca
1722-
1817-
1848 Barátur utca
1856 Barátur utca. A Barátúr és Böckh J. utcákkal együtt.
1864 Barátúr környéke, a Barátúr és Böckh J. utcákkal együtt.
1885 Barátúr környék, a Barátúr és Böckh J. utcákkal együtt. 
1926 Bosnyák utca

Majthényi Ferenc utca
1722 Mühlweeg (út a Káptalan malomhoz)
1804 Poturluk Utza, Butterloch Gasse
1817 Poturluk gasse
1848 Puturla utca
1856 Felső Puturla utca
1864 Felső Puturluk utca
1885 Felső Puturla utca
1948 Majthényi Ferenc utca
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Sörház utca
1722 a) Allerheiligen gasse. A Kossuth Lajos utcától az Ágoston térig. 
b) Katzensteig (Macskaösvény), az Ágoston tértől a Mindszent templomig. 
1804 Minden-Szentek Uczája, Aller Heyligen Gasse.
1817 Allerheiligen gasse
1848 Mindszent utca
1856 Mindenszentek utcája
1864 a) Sörház utca. A Kossuth Lajos utcától az Ágoston térig.
b) Tettye utca. Az Ágoston tértől a Mindszent templomig.
1885 Mint 1864-ben.
1928 a) Majorossy Imre utca. A Kossuth Lajos utcától az Ágoston térig. 
b) Mindszent utca. Az Ágoston tértől a Mindenszentek templomáig. 
1950 a) Dolores Ibarruri utca. A Kossuth Lajos utcától az Ágoston térig. 
b) Mindszent utca, az Ágoston tértől a Mindszent templomig.
1964 Sörház utca

Tettye utca
1722 a) Allerheiligen gasse. A Mindenszentek templomáig. 
b) Mühlgasse (Malom utca). A templomtól a Tettye térig.
1804 Papiros Utza, Papiermühl Gasse.
1817 Papier gasse
1828 Papír utca
1848 Papiros utca
1856 Papirmalom u.
1864 a) Mindszent utca. A Mindenszentek templomáig.
b) Tettye utca. A templomtól a Tettye térig.
1885 Mint 1864-ben.
1926 Tettye utca

Vince utca
1722-
1804 Vincencz Ucza, Vincenzi Gasse
1817 Vincenz gasse
1848-
1856 Tettye-patak
1864 Alsó-Puturluk utca
1885 Alsó Puturla utca
1928 Szent Vince utca
1962 Vince utca
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Tisztelettel köszönöm a Csorba Győző Megyei Könyvtár 
Helytörténeti Osztályának a képek rendelkezésre bocsátását!
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ÖT ÉVES A JÁNOS-KILÁTÓ A TUBESEN

Képriport

Fotók: Gergely Tibor

Öt éve már, óh Istenem, 
még érzem a köveket a kezemen, 
s hallom tapsolni a fákat, 
látom visszatükrözni a szemeken.

Öt éve már, óh Istenem, 
lázba hoz a Tubesen 
ez a kilátó, s körötte a táj.

Rozmány György
A tubesi kilátó

Öt éve már, óh Istenem, 
az összefogás erejét is érzem, 
s még fecsegnek a keréknyomok, 
farag, kopog a kalapács, 
dalol a fűrész, repked a faforgács, 
a hézagokba kötött az érdem.

Öt éve már, óh Istenem, 
él, virul innen a táj, 
s utazik a szem a fényeken, 
zeng az erdő, énekel a száj. 
Itt nem érzi az ember, ami fáj, 
a léleknek fél győzelem.

Öt éve már, óh Istenem, 
e holtig tartó szerelem 
otthon van a Mecseken. 
Látom még az építő kezeken 
a mészmarta foltokat ragyogni, 
s hallom a vas csengő dallamát.
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Rozvány György 
Mecsek 

Csodát tett Isten e tájjal, 
hát nézd ezt a Mecseket, 

s rabja leszel a varázsának, 
akár nyugatnak, akár keletnek 

veszed utadat, 
hol szemedbe lógnak az ágak, 

akár a bűvös forrásokat 
keresed fel egymagad, 

vagy csapatnyi társat 
vezetsz a tölgyek alatt, 

mindenütt a béke nyugalma árad.
A bokrok, a csenevész fűszálak 

mintha verset szavalnának, 
másutt fenyőtobozok hullanak, 

vagy egy gyík néz utánad, 
lábadra másznak a bogarak, 

mialatt kotyogó kulaccsal 
keresed fel a kutakat. 

Mikor dolinák árnyában pottyansz, 
a föld illatát érzed, 

feledve a cukrászokat. 
Csupasz lábakon fut előtted a fény, 
száraz levelek pihennek az avaron, 

s gallyak roppannak lábad alatt 
darabokra törve, ahova lépsz. 

Innen nézd lenn a várost, 
hogy bújik a hegy lábához, 

mint aki fél, 
mint gyermek az anyjához, 

aki védelmet remél.
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ADALÉKOK PÉCS VÁROS
TELEPÜLÉSFÖLDRAJZÁHOZ

Kraft János

A város és elődje az elmúlt évezredekben folyamatosan növekvő 
területigénnyel alakult ki a Mecsek hegység déli oldalán. Ter
jeszkedésük - az elődöt jelentő ókori Sopianae elhelyezkedése alapján 

- a lejtő alsó részletéből indult, majd napjainkra fokozatosan a hegyol
dali terület magasabb részleteire jutott. Régészeti emlékek és történel
mi ismeretek birtokában könnyen megállapítható, hogy a középkori 
város centruma határozottan magasabb térszínre került elődjénél. En
nek oka, hogy a köztes időszakban az alkotó emberi jelenlét hiányá
ban akadályoztatás nélkül zajlott azon felszínfejlődés, mely a későbbi 
évszázadokban jelenlétével nemcsak kényszerítő tényező volt, hanem 
ingadozó hatásaival hosszú évszázadokon keresztül befolyásolta a vá
ros fejlődését. A középkori városmag helyzete egyértelműen igazolja, 
hogy Sopianae felhagyása utáni felszínfejlődés leglátványosabb ese
ménysorozata a római városnak és környezetének részleges feltöltődé- 
se volt. A római város jelentős hányadának lefedése néhány évszázad

Pécs központi területe topográfiai térképen
(a színezett területrészre vonatkoznak a további ábrák)

alatt megvalósult, 
ám a folyamat to
vább érvényesü
lése meghatározó 
maradt a közép
kori településen 
és közvetlen kör
nyezetében. A te
repfelszín folya
matos formálódá
sának eredménye 
lett végül, hogy 
a XIII. században 
falakkal lehatárolt 
történelmi város
mag csak részle
gesen foglalhatta 
magába a korábbi 
várost jelentő So
pianae területét.
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A természeti erők és a helyi adottságok által diktált folyamatokat, 
továbbá azoknak hatásait bizonyítja a város fejlődésében - min
denki számára közérthetően - a különböző korú régészeti emlékek tér

beli elhelyezkedése és azok eredeti funkciója. Az emberi történelem 
nagy korszakaihoz kötődő építmények helyzete és jelenlegi állapota 
alapján nemcsak belátható, hanem igazolható, hogy a városban a terü
lethasználatok a korábbi állapotokhoz viszonyítva megváltoztak a ké
sőbbi történelmi korokban. A változtatások nem mindig voltak igazán 
tudatosak, hiszen gyakran csak a kedvezőbb környezeti helyzethez va
ló alkalmazkodással valósultak meg. A területhasználatok fokozatos át
alakulása, célzatos megváltoztatása napjainkban is tart, de már nem a 
város centrumában. Azonban a város történelmi időkben létrehozott - 
állandó védelmet igénylő - épített környezetének helyzete és állapota 
mégis figyelmeztetet arra, hogy Pécs jövője nem szakítható el az ember 
által nem megváltoztatható és nem befolyásolható természeti adottsá
goktól, folyamatoktól.

Pécs belső területe topográfiai térképen, épített környezet nélkül 
(az előző ábrán színnel elkülönített terület)
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A természeti adottságok és azokkal szoros kötődésben zajló felszín
alakító eseménysorozatok alapvetően nem változtak meg Pécs te
rületén az emberi történelem időszakában. Változatlanul jelen vannak a 

földtani alapok, a hidrogeológiai viszonyok, a meghatározó morfológi
ai adottságok és az említettekhez elválaszthatatlanul kapcsolódó olyan 
folyamatok, melyeknek kialakulása sok tízezer éve történt, és az épí
tett környezet létesítését, valamint annak későbbi állagát befolyásolják. 
Tehát az első városalapítás utáni időszak - Sopianae tartós létezése - a 
természeti adottságok elfogadását és tudatos kihasználását jelentette. 
Az ókori település helyének kiválasztása elsősorban a korabeli célok és 
a tartósan kihasználható helyi előnyök ismeretében történt. Az évszáza
dokon keresztüli tartós jelenlét azonban a természeti adottságokkal és 
folyamatokkal való szembekerüléseket is eredményezett. Ez magyaráz
za az ókori város területének későbbi változó mértékű feltöltődését, va
lamint a középkorban áthelyeződötten kialakult történelmi városmag 
helyzetét, Utólag megállapítható, hogy az emberi történelem időszaká
ban a természeti adottságok és folyamatok, valamint azok hatásai tar
tósan befolyásolták Pécs szerkezetének alakulását, továbbá előidézték 
régészeti és építészeti emlékeinek szórtságát. Mégis közérthetően ma
gyarázzák a jelenlegi morfológiai helyzet kialakulását, és változatlansá
gukkal alátámasztják a mindennapok során hirtelen vagy váratlanul(?) 
jelentkező problémákat ugyanúgy, mint a jövő előre jelezhető - későbbi
ekben megoldásra váró - feladatait.

A város kialakulását és 
későbbi történelmé
nek jelentős hányadát általá

ban csak az archív írott, ám 
folyamatosságot nem iga
zán biztosító dokumentáci
ók alapján ismerjük. Emiatt 
nagyon nehézkes ábrákon 
érzékeltetni, térképeken be
mutatni az eredeti természe
tes helyzetet, majd a későb
bi változásokat. A napjainkig 
megismert történelmi város
szerkezetek és a változatla

nul fennmaradt morfológiai helyzet szerint az itt élőknek a közvetlen 
környezet hatásai sok évszázadon keresztül nagyon kényszerítők vol
tak. Ennek értékeléséhez felhasználhatók az első történelmi híradások,
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majd a jóval későbbiekben készített rajzok. Utóbbiak - kevés kivételtől 
eltekintve - azonban nagyon ideális helyzetet írnak le, vagy akként ábrá
zolnak. Esetenként erősen túlzóak, habár nem az akkori turizmus fellen
dítése volt a célja a korabeli krónikásoknak. így Pécs területén az eredeti 
állapotokról, Sopianae alapításának időszakáról, az első évszázadokról, 
továbbá a középkor nagy részéről meglehetősen keveset tudunk, habár 
csodáljuk az ókori vagy későbbi korok építészeti emlékeit a városban.

Pús lvl><> területének tüinhszeleem/e DK-i irányból

Ha viszont a részletes geológiai alapok, az általuk tartósan befolyásolt 
morfológiai viszonyok, továbbá az előbbiekhez idomuló hidrogeoló
giai jellemzők részletes ismeretéből indulunk ki, akkor Pécs városának olyan 

történelmét ismerhetjük meg, mely már kötődik az archív leírásokhoz. Nem
csak az egykori és köztes állapotokra kaphatunk magyarázatot, esetleg iga
zolást, hanem jóval árnyaltabban lehet utólagosan érzékelni az adott kor(ok) 
természeti környezetét, ha a korabeli híradásoknak vagy a szemtanúknak 
az akkori időkben elvárt jó szándékú túlzásainak elfogadásától eltekintünk. 
Tehát a város alapításához és épített környezetének kialakulásához, időle
ges fennmaradásához, majd a későbbi történelmi időkben lezajlott átalaku
lásához kiindulási lehetőséget jelent a környezeti elemeknek és a szabadon 
érvényesülő természeti 
folyamatoknak ismerete, 
ha következetes sorren
diséggel és törvénysze
rűségeik ismeretében tör
ténik az értékelés. Ennek 
alkalmazásához és meg
értéséhez azonban kicsit 
el kell távolodnunk a vá
ros központjától, sőt még 
a terepszinttől is, hiszen a 
város természeti környe
zete időben és madártáv
latból egyaránt más képet 
mutat, mint utcáinak asz
faltjáról.

Amennyiben más helyzetből tekintünk a város történelmi területré
szére és annak tágabb környezetére, akkor azonnal feltűnő, hogy a 
magassági értékek alapján csak kismértékű ingadozást mutató Misina-Tu- 

bes vonulat előtti déli irányú lejtő felső részlete közel egyenletes felületű. 

54



Kraft János: Pécs településföldrajzához

E területsáv meredeksége nagyon utaló arra, hogy kizárólag szilárd kő
zettér alkotja e területrészt. Ennek közvetlen előterét jelentő alacsonyabb 
helyzetű folytatódás viszont már erősen tagolt, hiszen az egymással kö
zel párhuzamosan haladó völgyek mellett gyakran megmutatkoznak az 
azokba tartó változatos hosszúságú és meredekséggel mutatkozó füg
gővölgyek. Utóbbi területsáv - a magasabb gerinchez viszonyítva - már 
a kevésbé ellenálló kőzetek előfordulási helyeként azonosítható. A lejtő 
még alacsonyabb részletében viszont - a nagymértékű terepfelszín-inga- 
dozások határán - jelentős hosszúságban olyan közel szabályos helyzetű 
vonal is kijelölhető, melyet a leginkább bevágódott és egymással közvet
lenül szomszédos völgyek elvégződésének környezetével lehet megal
kotni. E vonaltól indulóan már ismételten olyan közel egyenletes lejtésű 
felület mutatkozik, mely a Pécsi-medence mélyvonaláig tart.

z általános morfológiai jellemzők megmutatkozása tehát nagyon
L várulkodó arra vonatkozóan, hogy a város területe alatt sajátos geoló
giai felépítés és különleges hegységszerkezeti elrendeződés található. Er
re alapozottan jelenthették már ki korábban a hozzáértők, hogy Pécs váro
sának geológiája és vízföldtani viszonyai egyediek. Valóban olyan válto
zatosság található már belterületén és az emberi történelem időszakaiban 
kialakult városmagjainak közelében, vagy közvetlen szomszédságában, 
amellyel igen kevés település büszkélkedhet. E különlegességet azonban 
nem lehet a jelenlegi épített környezet takaró léte miatt könnyen felismer
ni és azonosítani. Mégis vannak lehetőségek, hiszen a város épített kör
nyezetének létesítése a teherviselő altalajok sok helyen megvalósuló fel
tárását igényli, és az építési helyek összessége alapján már jól követhetők 
lettek napjainkra a terepszint alatti altalajok. Az így megszerzett adato
kat a különböző célú és nagy mélységű kutató fúrások rétegsorával kiegé
szítve már nyomon lehet követni az emberi történelem során megvalósult 
felszínfejlődés nagyobb szakaszait. A kiértékelés lehetőségét biztosítja az 
emberi történelem időszakaiban már meglévő magasabb háttér, és a lejtői 
helyzetben található fiatal, vagy csak némileg idősebb talajok közötti kü
lönbség. Azok nemcsak összetétellel és színekkel, hanem térbeli elkülönü
lésekkel is találhatók, hiszen a történelmi városmagok az akkumulációs 
zóna területén létesültek. Eltérő helyzetük, valamint a területükön és köz
vetlen környezetükben található terepformák utalóak a közeli vagy távo
labbi helyszínek geológiai felépítésére, az érvényes hidrogeológiai viszo
nyokra, valamint az utóbbi évezredek határozott változásaira. A jelenlegi 
terepszint alatti talajok így már magyarázzák az emberi történelem során 
megvalósult területhasználatokat befolyásoló felszínfejlődés tartós hatá
sait, nagyobb fejezeteit, továbbá napjainkban azonosítható eredményeit.
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rétegek vagy altalajok a vá
ros történelme során eltérő 

\Pécs belső területe egyszerűsített geológiai tömbszelvéiiyen\

Földtant tinnbszelvény a történelmi városmag nyugati sávjában

A jelenlegi terepszint 
alatti első - az utób
bi 2000 évben keletkezett - 

igényekkel használt hely
színeken erősen ingado
zó vastagsággal mutatkoz
nak. Települési viszonyaik 
viszont utalóak arra, hogy 
természetes módon, vagy 
mesterséges felhalmozásokkal keletkeztek. Napjainkig is fennmaradhat
tak eredeti helyzetükben, tehát útmutatók arra vonatkozóan, hogy mi
lyenek voltak az egykori területhasználatok. Azonban e jelek megérté
séhez tisztázottnak kell lennie a város területén a földtani felépítésnek 
(rétegtan, hegységszerkezet stb.), a hidrogeológiai viszonyoknak (víztí
pusok, források, vízfolyások stb.), valamint a felszínt állandóan formáló 
erők munkájának. Amennyiben e sajátosságokra és azok részletes isme
retére alapozódik az értékelésünk, akkor nemcsak napjaink altalaj erede
tű problémáinak megértéséhez jutunk közelebb, hanem a város történel
mének nem publikált fejezetét is olvashatjuk. A még nem rögzítet fejezet 
első oldalain a geológiai felépítést szükséges részletezni, hiszen minden 
egyéb már annak következménye, vagy általa befolyásolt (pld.: hidroge- 
ológia, morfológia, teherviselő talajok, város helyzete és szerkezete, épít- 
ménveinek időbelisége stb.).

Pécs városának tör
ténelmi (ókori és 
középkori) centrumai 

a Mecsek hegység 
lábvonalában alakul
tak ki. E területsávot 
a terepszint közelé
ben a felső-pannóniai 
kőzettér folyamatos 
előfordulása jellemzi. 
Az alapvetően homo
kos rétegsorozat fe
dettsége azonban in
gadozó, mivel elő
fordulási sávja sok 
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tízezer éve a gravitációs tömegmozgásoknak kitett helyzetű. Emiatt a pan- 
nóniai rétegek feletti negyedidőszaki (pleisztocén és holocén korú) taka
rósáv vastagsága, összetétele és területi kiterjedése a magasabb térszín 
földtani felépítéséhez, hegységszerkezetéhez és morfológiai viszonyai
hoz elválaszthatatlanul kötődik. Az itteni teljes negyedidőszaki rétegso
rozatnak viszont általános jellemzője, hogy kizárólag az időszak felső 
részletében keletkezett, tehát a földtani időszámítás szerint nagyon fi
atal. Ráadásul a pannóniai felületen nincs mindenütt meg a teljes ple
isztocén rétegsorozat. Inkább csak csonka pleisztocén képződményso
rozatok találhatók olyan korlátozott területi elterjedéssel, hogy a réteg
sorozat idősebb részletei inkább a várostól délre találhatók. E rétegtani 
helyzetnek teljesen megfelelő, hogy a történelmi városrészek alatti pan
nóniai rétegek északi határát olyan tektonikus sáv alkotja, melynek men
tén még a pleisztocén utolsó szakaszában maradandó változások történ
tek. A tektonikus sáv - mely geológiai szempontok alapján feltolódás 
- nyomvonala a város teljes területén követhető EK-DNy-i iránnyal. Vi
szont szélessége nagyon ingadozó, hiszen néhol csak néhány 10 m-es 
sávja, míg másutt akár az 500 m-t is meghaladja. Emiatt vannak olyan 
helyszínek, ahol ugyanazon kőzetben csak törések megmutatkozása 
alapján követhető a feltolódási vonal jelenléte, míg másutt eltérő korú 
és kifejlődésű kőzetek rendszertelennek tűnő jelenlétével azonosítha
tó. Utóbbi helyzet egyik markáns megmutatkozása ismeretes a történel
mi városmag(ok) északi oldalán. A feltolódás e részletében szinte min
den olyan kőzet megtalálható, mely a Mecsek hegység területén ismert. 
Előfordul a földtörténet őskorát (prekambriumi), ókorát (paleozoikumi), 
középkorát (mezozoikumi) vagy újkorát (neogén) jelképező kőzet. E vál
tozatosság azonban korlátozott, hiszen a sáv északi oldalán - a hegyol
dali lejtő magasabb részletében - már jól követhető módon ismét szabá
lyos földtörténeti sorrendiség azonosítható. Az ott jelen lévő - Pécsett 
nagy területeken előforduló - alsó triász rétegsorozat folyamatos üle
dékképződéssel mutatkozik, de térbeli kiterjedésének déli oldala egyér
telműen utaló a feltolódási vonal jelenlétére és helyzetére.

triász időszak során kialakult kőzettömegek meghatározó jelen-
 tőségűek a Mecsek hegységben, hiszen a Pécs környéki hegység

rész főtömegét alkotják. Ennek megfelelő, hogy az időszak folyamatos 
üledékképződése során keletkezett rétegek a város igazgatási területén 
teljességgel megtalálhatók. Térbeli elrendeződések és vastagsági viszo
nyok alapján az időszak alsó részlete a város nyugati részletében ural
kodó megjelenésű, míg a középső részlet valójában a Misina-Tubes vo-
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nulatot alkotja. Az időszak 
felső részletében keletke
zett kőzetek a központi 
belterülettől északkeletre 
(pl. Gyükés) mutatkoznak 
a felszínen. Utóbbi részlet
ből kifejlődve történt a jura 
időszaki kőszén telepes cso
port keletkezése, de annak 
igazán összefüggő - szén
bányászatot is kezdemé
nyező - elterjedési területe 
már igen távoli a Belváros
tól. Mégsem ismeretlenek a kőszéntelepes csoport rétegei a történelmi 
városmag feletti feltolódási zónában, hiszen vékonyan - kihengerelt ál
lapotban - megtalálhatók arra utalva, hogy tektonikus sáv a földtörté
net során többször megújulva rendeződött. Ennek lett eredménye, hogy 
a felső pleisztocénnél idősebb és nagyon eltérő geológiai korú kőzetek 
végül egymással is érintkeznek a hegységszerkezeti vonal sávjában. 
A határozottan különböző földtörténeti korok ellenére tehát egymással 
lehetnek közvetlenül szomszédosak a prekambriumi és jura, vagy a tri
ász és neogén kőzetek. A város területének különleges hegységszerke
zetét létrehozó rendeződés folyamata meg-megújulóan a felső pleiszto
cénig tartott, tehát csak a későbbi évezredek biztosítottak lehetőséget 
arra, hogy a jelenlegi felszínt megformáló erők kiteljesedjenek. így a nap
jainkra jellemző morfológiai helyzetet és folyamatokat nemcsak meg
előzte, hanem teljességgel megalapozta a földtani viszonyok kialakulá
sa. A kőzetek önálló hidrogeológiai adottságai és sajátosságai is mindvé
gig alkotó közreműködők voltak, mivel a napjainkra jellemző víztípusok 
csak fokozatosan jutottak jelenlegi helyzetükbe.

Amint rögzült a hegységszerkezeti helyzet, megkezdődött a felszín 
formálódása és a különböző víztípusok utánpótlása az újabb mor
fológiai helyzetnek megfelelve. Ennek kezdeti időpontja üledékföldtani 

alapok szerint kb. 150 000 évvel korábbi, vagyis a jelenlegi völgyhálózat 
bemélyülése csak a pleisztocén végétől valósult meg. A jelzett időpont
nál korábbi völgyhálózat - az idősebb pleisztocénképződmények előfor
dulása alapján - határozottan eltért a jelenlegitől, hiszen a lejtős terüle
tekre jellemző üledékképződések rétegei (helyzet, vastagság, összetétel 
stb.) más földtörténeti felszínről árulkodnak Pécs területén.
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Földtani tömbszelvény 
a történelmi városmag keleti sávjában

A geológiai tör
ténetírás sze
rint a nem régi kezde

tű és viszonylag igen 
rövid időtartam - em
beri léptékkel mérve 
mégis hosszú szakasz 
- alatt igen jelentős 
változások történtek. 
A Mecsekhegység dé
li oldalán jól észre
vehetően kiprepará- 
lódott a lejtőt alkotó 
eltérő adottságú kő
zetek területi elterje

dése, és azok által befolyásoltan megvalósult a felszín alatti vizek egy
mással való kapcsolata, miközben a felszín állandóan változott. A tek
tonikus vonalakkal átjárt kőzettér nyugalmi helyzetben való maradása 
elősegítette, hogy az egyes rétegek és képződménycsoportok megviselt 
helyzetéhez, területi elterjedéséhez igazodva völgyek mélyüljenek, to
vábbá folyamatosan érvényesüljön a fizikai és kémiai mállás. A földfel
színi külső hatásokat - pl. felaprózódás folyamatát, eróziós tevékenysé
get - befolyásolta a kőzettani adottság és a lejtő meredeksége mellett a 
hegységszerkezeti helyzet is, hiszen az igénybe vett kőzettér nem szabá
lyos elrendeződésű. Előbbiek miatt a morfológiai formák és a hidroge
ológiai viszonyok egyre inkább elkülönültek a különböző földtörténeti 
korú kőzetek elterjedési területén. Végül kialakult azon helyzet, hogy a 
szilárd kőzettér területén a felszín alatti víztípusok összefüggő rendszer
be kapcsolódtak, továbbá az itteni völgyek bevágódása a kevésbé ellen
álló alsó triász képződménycsoport területén látványosan felgyorsult. 
A napjainkra völgyekkel erősen tagolódott területen található rétegso
rozat közvetlen fedőjét jelentő középső triász területen viszont az adott
ságoknak megfelelően ismét meghatározóvá vált a korábbi geológiai 
korokban már megkezdődött karsztosodás. A szilárd kőzettér déli olda
lán található feltolódási sávban a felszínalakító folyamatok viszont ke
vésbé voltak látványosak, hiszen az ottani kőzettér erős mozaikossága 
korlátozta azok alakulását. E sáv jelenléte mégis látványos elkülönülé
seket kezdeményezett a hidrogeológiai viszonyokban, hiszen a város te
rületén számos forrás jelentkezését okozza a lejtőirányra közel merőle
ges helyzetű szerkezeti vonal.
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2 km

© Karsztforrás (Tettye)

* Jelentős rés- és hasadékvíz forrás

• Egyéb rés- és hasad ékviz forrás

Állandó pataineder

j Időszakos patakmeder

Áthelyeződő, kiszáradó meder

Eredeti vízrajzi állapotok rekonstrukciója Pécs város belterületen

Több tényező együttes eredményeként következett be - a völgyek 
nyomvonalának állandósult és megfelelő mélységig tartó bemélyü- 
lése után - a források jelentkezése, majd ugyanazon helyzetben tartós

sá váló vízszolgáltatása. A víztartó kőzettér völgytalpi kinyitódása még 
nem lett volna mindenhol elégséges a vízkilépések megjelenéséhez, ha 
nincs jelen a feltolódási zóna. Északi határán minden átmenet nélkül hir
telen akadályoztatott lett a lejtőirányú vízmozgás, hiszen e sávban na
gyon eltérő vízföldtani adottságú kőzetek foglalnak helyet. Többségük 
nem is alkalmas jelentős mértékű vízfelvételre, így közismert és össze
foglaló elnevezésük, hogy vízrekesztők. Jelenlétük miatt - mely gátat
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jelent a délre mozgó vizeknek - bekövetkezett a források kialakulása. 
A források megmutatkozásával hangsúlyossá vált a vízrekesztő kőzet
sáv, és megszületett azon vízföldtani rendszer, mely napjainkban is vál
tozatlanul létezik. A rendszerben több víztípus különíthető el, de mégis 
közös jellemző, hogy a feltolódási vonal mentén mindenütt átbukó for
rások mutatkoznak. így a város legnagyobb forrását jelentő és karsztvi
zet napfényre juttató Tettye ugyanazon jelleget mutatja, mint a tőle távoli 
helyzetű rés- és hasadékvizekből utánpótlást nyerő, kevéssé ismert cso- 
ronikai Pacsirta-forrás.

A folyamatosság és a fokozatosság elvével zajlottak az előbbiek
ben röviden vázolt események. Együttes munkájuk eredménye
ként alakult ki azon morfológiai helyzet, mely napjainkig tartóan már 

az emberi jelenléttel befolyásoltan változott. Az ember itteni tartós je
lenlétének kezdeményezése nem volt véletlen, ha az egykori természe
tes állapotokat és helyi adottságokat sok évezred elmúltával értékel
jük. Utólagosan megállapítható, hogy jelen volt egykoron a kiegyensú
lyozott állapotokat mutató lejtő. Stabilitásának megfelelően összefüggő 
növényzet fedte vízfolyások környezetének kivételével. A növényzet 
akkori jelenlétéhez mindenképpen szükséges egykori talajképző kőze
tek foltszerűen még napjainkban is előfordulnak, hiszen az ember által 
későbbiekben felgyorsított lepusztítási folyamatok nem lehettek min
denütt egyformán hatásosak. Az eredeti természeti állapotokat jelző ta
lajcsonkok napjainkban való előfordulásai alapján rögzíthető, hogy a 
felső pleisztocénben keletkezett lösz összefüggően lefedte a lejtős te
rületet egészen a Misina-Tubes gerincéig tartóan. E sajátosság napja
inkban azonban már nem azonosítható, hiszen a város meredekebb 
lejtős részletein már nagy területrészeken olyan kőzetek mutatkoz
nak a terepszinten, melyek korábban teljesen lefedettek voltak lösszel. 
Az utóbbi évezredekben felerősödött lejtőleöblítéses folyamatnak meg
felelve az áthalmozott löszös és kőzettörmelékes hordalékok elsősor
ban a lejtő alacsonyabb részletében mutatkoznak. Településükre jel
lemző, hogy a Pécsi-víz medréig közelítően terjeszkednek, továbbá 
sávjukban egykori - helyenként szabályosságot mutató - észak-déli 
irányú patakmedrek találhatók. Jelenlétük, valamint régészeti lelete
ket is tartalmazó előfordulásuk árulkodóan utal arra, hogy a meden
ceterületen és annak északi peremén többméteres feltöltődés valósult 
meg az emberi jelenlét következményeként. A hordalékos sávok közöt
ti átmenetek nélküli vékony közbetelepülések, utólagos elszíneződé
sek, fokozatosan megszűnő, vagy hirtelenül kiékelődő rétegek gyako-
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risága szerint a feltöltődéses folyamat nem tartósan vagy kitartóan va
lósult meg. Inkább a hirtelen megvalósult lejtőlepusztulási folyamatok 
érvényesültek, és a lerakodott üledékek a történelmi településrészeken 
nem természetes állapotokra, hanem irányított helyzetekre jellemzőek. 
Az irányítottságot azonban nem támasztják alá a morfológiai adottsá
gok, vagyis az ember itteni jelenléte során igyekezett a lejtő irányából 
induló hordalékképződést a lerakodási zóna területén befolyásolni, le
hetőségek szerint kordában tartani.

A város jelenlegi morfológiai viszonyai is eltéveszthetetlenül jelzik
- napjainkban a gyakoribbá vált nagy esők gyorsan lefolyó víztö

megei mindenki számára egyértelműen bizonyítják -, hogy e területen 
az emberi történelem során nagy szerep jutott a gravitációs anyagmoz
gásoknak. A sok ezer éve megkezdődött és változatlanul azonos irány
ba zajló anyagáttelepítés (lehordás) minden olyan kőzetfelszínt érintett, 
mely a lejtőn megtalálható. így a hegyoldali területről a történelmi ko
rokban eltávolított erdő helyéről szinte teljes mértékben lepusztult a ta
lajzóna. A történelmi településnél magas helyzetű és meredek részlete
ken tehát alapvetően a koptatás érvényesült, míg az alacsonyabb és szelí- 
debb lejtésű helyszíneken - a lösznél nehezebb.kőzettörmelékek jelenléte 
miatt - már inkább a lerakódás valósult meg. A szállító közeg állandó
an a csapadékvíz volt, mely minden történelmi korban időszakosan és 
eltérő intenzitással jelentkezett. Az általa szállított hordalékanyagmeny- 
nyiség csak akkor csökkent le látványosan, amikor elfogyott a lejtőről a 
könnyen szállítható anyag (laza kőzet, lösz) vagy a város kiépülése és 
megváltozott területhasználatai miatt lefedésre kerültek a fellazulásra 
alkalmas és vonalas erózióra érzékeny kőzetek. Utóbbi feltétel azonban 
még napjainkra sem valósult meg teljes mértékben, tehát az emberi tör
ténelmet Pécsett mindenkor kísérte a város feletti és környékén elhelyez
kedő lejtős területsáv alakulása.

Az alapvetően eróziós folyamatok az igénybe vett kőzettér sajátos
ságai, valamint az erózióbázison pontszerűen változó lejtőhajlás 
értékei által voltak irányítottak, befolyásoltak. Érvényesülésük azon

ban csak az ókori város alapítása után következett be, majd végigkísér
ték az emberi történelmet. Megkezdődésük előtt azonban védett volt 
a városalapítás helyszíne, hiszen annak építményei alatt nem találha
tók meg a löszös lejtőtörmelékek. További érdekesség, hogy csak a ró
mai város területén kívül vastagodnak ki a középkor előtti évszázadok
ban keletkezett azon hordalékos sávok, melyeket mecseki lejtőtörme-
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lékként neveznek a mélyépítésben járatosak. Előbbiekből következik, 
hogy az ókori város környezetében olyan területhasználatokat kezde
ményezett, mely jelentős mértékben módosította az eredeti természe
tes állapotokat, vagyis elősegítette a későbbiekben fellépő majd néhány 
évszázad elteltével felerősödött lejtőlepusztulást. így megszűnt Sopia
nae azon védettsége, mely alapításakor, mint pótolhatatlan helyi ked
vezmény fennállt. A védettség vagy előnyös domborzati helyzet - mely 
a történelmi korokban igen sokáig fontos volt -, azonban igen kevés 
ahhoz, hogy sok évszázadon keresztül fennmaradjon a lakóhely - vagy 
látványosan tovább fejlődjön -, hiszen a kedvező klíma mellett töb
bek között szükség volt tartósan kihasználható termőföldekre, kedve
ző vízrajzi viszonyokra, megbízható vízkészletekre, állandóan hozzá
férhető építőanyagokra is. Ha az előbbiekben nem teljes körűen felso
rolt szempontok alapján vizsgáljuk a területet - pl. a Római Birodalom 
egyik legjelentősebb gabonatermelő provinciája volt Pannónia -, akkor 
közelebb jutunk azon összegzéshez, hogy Sopianae igen kedvező hely
színen létesült. A geológiai felépítés, a hidrogeológiai viszonyok és a 
morfológiai helyzet együttesen kínálta a város alapításához hosszú táv
ra a megélhetést és fejlődést, továbbá lehetőségeket adott a különböző 
termelési ágazatok kiteljesedéséhez. Az eredeti természeti környezet 
igen nagy előnyeinek részletes felsorolása helyett csak annyit érdemes 
kiemelni, hogy a történelmi időkben a város vízellátása, energiaszük
séglete és építőanyagai közel 1900 éven át folyamatosan közvetlenül 
helyben voltak biztosítottak. E ritka adottságokat ismerték fel az óko
ri város alapítói, akik már szinte szabványok és határozott elvárások 
alapján jelölték ki az állandó lakhelyeket. A rómaiak itteni léte végül 
azzal járt, hogy megismerték a természeti elemek rendszerét állandó
an érvényesülő folyamataival, továbbá ittlétük alatt igyekeztek azokat 
nemcsak kordában tartani, hanem kihasználni. így terepalakításokkal 
szisztematikusan több évszázad alatt létrehozták azon rendszerüket, 
mely megvédte városukat a lejtő magasabb részleteiről származó hor
dalékoktól. Azoknak a római város területén kívüli irányítottan meg
valósuló felhalmozódása a tudatosság mellett állandó szervezettséget 
igényelt. Ha a természeti elemek által megkövetelt rendezettség elma
radt, akkor egyszerűen csak mocsarasodtak a rómaiak árkai a városhoz 
közeli mélyvonali területekkel együtt. E nemkívánatos helyzet akár a 
város névadását is kiválthatta, ha néhány éven keresztül nem tettek ele
get a feladatoknak. Azokat viszont meg kellett oldaniuk az állandó je
lenlétükhöz, vagyis folyamatosan végzett jelentős tereprendezéseket 
igényelt az ókori város létének utolsó időszakában.
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A város felhagyása után az érzékeny egyensúlyt kialakító árokrend
szer a későbbi hozzáértés és karbantartás hiányában már nem tölt
hette be szerepét, hiszen feltöltődtek a rómaiak által létesített nyomvo

nalak. Az ókori város és környezete azonban nem úgy lett az enyészeté, 
hogy minden építménye felszámolódott, mivel a későbbi hordalékok az 
egykori város nagy részén inkább csak lepelt helyeztek az építmények
re. Emiatt a középkori Pécs sokáig felhasználhatta fejlődéséhez a római 
építmények anyagait, habár a korábbi város szerkezetét és védettségét az 
akkori korszak élményei, közelmúltjának erős hagyományai, más terü
lethasználati céljai, valamint a jóval kevesebb ismeretanyag birtokában 
már nem tudta megismételni. A változatlanul fennmaradt természeti ál
lapotok által nyújtott lehetőségeket sem ismerték fel igazán, hiszen nem 
volt olyan szervezettség és igény, mely megkövetelte volna azok kihasz
nálását. Inkább igyekeztek elkerülni azon helyzetet, mely a római vá
ros területének feltöltődését eredményezte, és így a középkori város már 
magasabbra helyeződött a lejtőn az elődhöz viszonyítva. Az áthelyező
dés ellenére sem sikerült kivédeni azonban a lejtőről érkező hatásokat, 
így a városfal megépüléséig küszködtek a felszíni vizekkel és az azokkal 
együtt leérkező hordalékokkal. E helyzetre utaló, hogy a középkori vá
rosfal elkészültéig nem volt összefüggő kiterjedésű a város épített kör
nyezete. így a városfal építésekor kényszerűen olyan beépítetlen hely
színeket is fallal öveztek, melyeken csak évszázadok elmúltával létesí
tettek épületeket. A városfal léte viszont elősegítette, hogy a történelmi 
városmag - Belváros - területén belül az antropogén feltöltések napja
inkig tartóan kivastagodjanak, hiszen a lejtőleöblítés, valamint az ahhoz 
szorosan kapcsolódó felhalmozás folyamata igen erősen visszaszorult. 
A történelmi városmag feltöltései végül összefüggő fedést és védelmet 
adtak nemcsak a területen belüli korábbi terepfelszínnek, hanem annak 
szintje alatt romosán fennmaradt épített környezetnek.
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TERMÉSZETVÉDELEM A MECSEKEN

- Múlt, jelen, jövő -

Nagy Gábor

Múlt

A Mecsek hegységre vonatkozó, természetvédelemmel kapcsolatos ko
rabeli szakirodalom áttekintése után kijelenthető, hogy a szervezett 
természetvédelem kezdete, beindítása mindenképpen az 1891-ben alakult 

Mecsek Egyesülethez és lelkes, elhivatott tagjaihoz köthető. Igen vázlato
san, az egyesület 1948-as, átmeneti megszűnéséig a következő tevékenysé
geket folytatták, eredményeket érték el a természetvédelem területén: 
• 1905-ben kérvényt nyújtottak be a város tanácsához, hogy a Mecsek 
déli lejtőjén szüntessék be a fakitermelést, és csak „az elélt fák pótoltassa
nak újabb ültetésekkel".
• 1909-ben elkezdték a körzetben lévő természeti értékek összeírását. 
Ennek során védendő „természeti emléknek" minősítették a pécsbánya- 
telepi „ezeréves" gesztenyefát és a mánfai Kőlyukat.
• 1911-ben a rohamosan pusztuló mecseki flóra megőrzése érdekében 
az egyesület megkereste az iskolaigazgatókat, hogy „tiltsa el a növen
dékeknek a virágásóval való botanizálást, hogy növénygyűjteménybe nem 
szükséges minden virágnak gyökere, gumója, sőt ott azok fel sem használha
tók". Megkeresték a rendőrséget is, hogy tiltsák meg a mecseki virágok 
piaci árusítását.
• 1933-ban, az egyesület 1906-ban alapított Madárvédő Osztálya, első
ként az országban a Dömörkapunál mintaszerű madárvédelmi telepet 
létesített, mely később több helyszínen is működött. Az évek során több 
száz madárodút helyeztek ki a hegységben (az első magyar Fészekodú- 
gyár is a kelet-mecseki Kárászon jött létre 1906-ban!), a megfigyeléseiket 
pedig a Madártani Intézettel közösen dolgozták fel.
• Az 1933-as évkönyvben megjelent Reuter Camillo írása; Természetvéde
lem a Mecseken címmel. Ebben a természetvédelmi törvény megjelenésé
nek sürgetése mellett Kaán Károly 1931-es, Természetvédelem és természeti 
emlékek című alapművében megismert tematika alapján (reservációk, 
műemlékek, barlangok, egyes fák, sziklaalakulatok, források, víznyelők, 
kilátóhelyek, visszhangos helyek, jellemző növények, állatok) részlete
sen felsorolja a mecseki vonatkozásokat.
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• 1934-ben „elsőnek a magyarországi turistaegyesületek közül Természetvé
delmi Osztályt alapított". Az elnök Reuter Camillo, a titkár Horvát A. Oli
vér lett. Számtalan kiadvánnyal, ismeretterjesztő előadással próbálták a 
természetvédelem ügyét népszerűsíteni. Személyükben tulajdonképpen 
a mecseki természetvédelem két legnagyobb alakját tisztelhetjük.
• 1941-ben a Természetvédelmi Osztály Pécs Szabad Királyi Város pol
gármesteréhez fordult a „zergevirág (Doronicum) és kosborfélék (Orchida- 
cea), valamint a Mecsek összes tövestől szedett virágainak védelme érdekében". 
A polgármester az Országos Természetvédelmi Tanácshoz továbbította a 
kérelmet, amely hamarosan megadta a védettséget.
• 1945-ben a Természetvédelmi Osztály a mélyvölgyi, melegmányi és a 
páfrányosi területek védetté nyilvánítását javasolta az Országos Termé
szetvédelmi Tanácsnak. Beadványukra kitérő választ kaptak. Az egye
sület átmeneti megszűnése előtti utolsó jelentésükben azt írták: „remélik, 
hogy ennek a késedelemnek nem lesz helyrehozhatatlan következménye".

Természetesen nem csak a Mecsek Egyesülethez voltak köthetők a ter
mészetvédelem mecseki eseményei, eredményei. 1923-tól 1949-ig a 
természetvédelem térségi feladatait a m. kir. erdőigazgatóságok látták el 

(1950-től 1961-ig állami erdőgazdaságok). Közben az állami természetvé
delem első hivatalos szervezeteként 1939-ben miniszteri tanácsadó tes
tületként létrejött az Országos Természetvédelmi Tanács, melynek ala
pító tagjai között Reuter Camillót is megtalálhatjuk. Hamarosan a pécsi 
bizottság is megalakult, amely helyi szinten is az első állami természet
védelmi szervezetnek tekinthető. Az országban Debrecen és Szeged után 
harmadikként Pécsett jelöltek ki hatóságilag védett területet. Az OTvT ko
ordinálásával megszületett 73.185/1940. FM. számú rendelet a pécsi Is- 
tenkúti-forrás és környezetének védelmét mondta ki. Az 1941-ben védet
té nyilvánított Abaligeti-barlang felszíne Természetvédelmi Terület és az 
1957-ben létrejött Melegmány-völgy Természetvédelmi Terület után 1961- 
ben átalakult a főhatóság. Az addigi államerdészeti (FM) irányítás után 
a 18/1961. sz. törvényerejű rendelettel létrejött az Országos Természetvé
delmi Hivatal, mely dél-dunántúli körzetének főfelügyelője ifj. Reuter 
Camilló volt. A Hivatal 1973 és 1979 között a körzeteket fokozatosan ter
mészetvédelmi felügyelőségekké szervezte át. 1979-től az Országos Kör
nyezet- és Természetvédelmi Hivatal területi szerveként a Dél-dunántú
li Környezet- és Természetvédelmi Felügyelőség tevékenykedett Pécsett, 
majd a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kere
tein belül működött állami természetvédelmi szervezet, melyből 1990- 
ben alakult meg az önálló Dél-dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság.
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Az utolsó, 2005-ig tartó ciklus 1996-ban kezdődött, amikor a Duna-Dráva 
Nemzeti Park létrejötte után az első fokú természetvédelmi hatóság neve 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságra változott.

Jelen

2005. január elsejétől a természet- és tájvédelmi hatósági jogkörök át
kerültek a regionális „zöld-hatóságokhoz", esetünkben a Dél-du
nántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

hez. Itt a hatósági, szakhatósági munkát a Természet- és Tájvédelmi Osz
tály végzi. A nemzeti park igazgatóságok kezelési, szakértői, ellenőrzési, 
oktatási, idegenforgalmi és kutatási feladatokat látnak el.

Az alábbiakban röviden összefoglalom, bemutatom a Mecsek hegység természeti 
értékeit, különböző kategóriájú védett természeti területeit, a védelem és a hegy
ség megismertetése érdekében végzett tevékenységeket.

A Mecseket alkotó kőzetek megjelenése és változatossága alapján az 
országban szinte egyedülálló a hegység. Kevés kivétellel a felszí
nen is megtalálható minden olyan kőzet, amely a Mecseket felépítő mag

más (fonolit, trachidolerit, andezit), üledékes (mészkő, homokkő, aleu- 
rolit, konglomerátum) vagy metamorf (fillit, szericites fillit) fejlődésű 
képződmények valamely változata.

Bánáti bazsarózsa ________________ _■__________ Szarvasbangó

A hegység területén több mint százharminc védett növényfaj él, ebből a 
bánáti bazsarózsa, a szarvasbangó, a bíbor sallangvirág, a piacsenzai nőszőfű és 
a méhbangó fokozottan védett.
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A védett állatfajok száma háromszáz 
körüli, ebből 21 fokozottan védett. 
Ezek közül kiemelhető a mecseki őszi
tegzes, az atracélcincér, a magyar tarsza, 
a fehér gólya, a fekete gólya, a gyöngyba
goly, a haris, a gyurgyalag, a darázsölyv, 
a rétisas, a békászó sas, a barna kánya, a 
vidra és a különböző denevérfajok.

Néhány szót a Mecsek országos jelentő
ségű védett területeiről:

Mecseki őszitegzes

Magyar tarsza

A majd tízezer hektáros Kelet-
Mecsek Tájvédelmi Körzet a 

Mecsek legnagyobb országos jelentő
ségű védett természeti területe, amely 
1977-ben lett védetté nyilvánítva. 
A források táplálta patakok a központból 
sugárirányban szertefutó vadregényes 
völgyeket hoztak létre, megannyi vízesés
sel, zuhogóval. Értékeik közül kiemelendő 
a fokozottan védett Hidasi- és az Óbá- 
nyai-völgyben megcsodálható Csurgó, 
Csepegő-szikla és a Ferde-vízesés, vala
mint a Réka-völgy hosszan meanderező, 
kanyargó lefutású medre. Geológiai érde
kesség még a Magyarországon egyedül a 
Kelet-Mecsekben a felszínen is megcsodál
ható, mélységi magmás kőzet, a fonolit, 
valamint a Vár-völgy több, szintén vulka
nikus eredetű feltáródása. 
Az erdők fő tömegét három erdőtársu
lás alkotja. Az azonálisan elhelyezkedő 
mecseki bükkös, a madárcseresznyékkel tarkított mecseki gyertyános-tölgyes 
és a száraz, meleg mecseki cseres-tölgyes borítja legnagyobb területen a 
Mecsek keleti részét.
A fragmentálisan, elszigetelten előforduló növénytársulások közül még 
párat érdemes megemlíteni. A sziklás hegycsúcsok, gerincek északi, sekély 
termőrétegű, sokszor kőgörgeteges termőhelyén kialakult illír jellegű tár
sulás az ezüsthársas törmeléklejtő-erdő. E reliktum jellegű növényegyüttes
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felső szintjét az ezüsthárs és a magas kőris, az alsót a virágos kőris és a nagyle
velű hars alkotják. A fák a mozgó kőtörmeléktől meggörbültek, elágazók. 
Sokszor a fenti társulásokkal érintkeznek a szűk, meredek falú völgyek 
alján elhelyezkedő mecseki szurdokerdők. Sajátos hangulatot árasztanak a 
sziklafalakról aláhulló liánfélék és a különböző páfrányok.
A már említett, nagyszámú, hegységet behálózó patakokat legtöbbször 
két társulás követi. A mézgás éger (igen ritkán hamvas éger) jellemezte sásos 
égerligetek mellett előfordul a dél-dunántúli tölgy-kőris-szil liget is.
A Kelet-Mecsek hatalmas erdőtömbjét É-ról és D-ről száraz gyepterü
letek övezik. A lösz borította domboldalakon degradált lejtősztyeppek 
sudárrozsnok gyepszerű társulásokat alkotnak. Jellemző e gyepekre a faj
gazdagság és a védett fajok nagy száma.
A Mecsek keleti részének legnagyobb botanikai értéke a fokozottan 
védett bánáti bazsarózsa, amely mára már szinte csak a Mecsekből ismert. 
Növénytani szenzációt jelentett az 1999-ben Magyarországról először 
Obánya mellől előkerült, ma már szintén fokozottan védett piacsenzai 
nőszőfű két kis populációja is. Hazánkban ugyancsak kizárólag a Mecsek
ben fordul elő a kárpáti elterjedésű havasi tisztesfű és a közönséges acsala- 
pukon élősködő martilapu szádorgó.
A Kelet-Mecsek háborítatlan erdőségeiben fészkel a békászó sas, a réti 
sas, a barna kánya és a fekete gólya is, valamint a vízfolyásokban, pata-
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kokban az oxigéndús vizet kedvelő tegzesfajok nagy száma (67 db) él. 
Ezek közül egyik Európa legritkább faja, a fokozottan védett, endemikus 
mecseki őszitegzes pedig csak itt találja meg élőhelyét. Szintén a kristály
tiszta patakokat kedvelik a Mecsekben is kevés helyen megfigyelhető 
folyami rákok, valamint a halak közül a védett fürge csellék és kövi csíkok. 
A bükkösökben itt még nem ritka a havasi cincér és a leszakadt, nedves 
partfalakból került elő a védett keleti ajtóscsiga. A zárt erdőterületet övező 
száraz gyepek egyikében pedig egy, a Dél-Dunántúlról csak innen ismert 
fokozottan védett cincérfaj, az atracélcincér kapaszkodik a szintén védett 
gazdanövényébe, a kék atracélbe.
Fontos feladata a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak a tájvé
delmi körzetbe látogatók mind magasabb szintű idegenforgalmi, oktatási 
kiszolgálása, valamint a saját vagyonkezelésében lévő területek termé
szetvédelmi kezelésének biztosítása. Ennek érdekében igen változatos 
programcsomaggal működteti a TK szívében a „Pataki-ház Óbányai 
Erdei Iskolát". Az itt folyó környezeti neveléshez kiválóan kapcsolható 
a térség két tanösvénye. Az egyiket a Máré-vára alatt húzódó Vár-völgy
ben járhatjuk végig. A DDNPI által 1996-ban kihelyezett 10 tábla a völgy 
igen összetett, változatos geológiai felépítését szemlélteti földtani szelvé
nyek, ősmaradványok ábrázolásának segítségével. Az egregyi strandtól 
a Pásztor-forrásig, az erdészeti aszfaltúton kényelmesen bejárható tanös
vény érdekes kikapcsolódást kínál. A természetközeli erdőgazdálkodás 
fontosságát, a természetes erdődinamikai, erdőműködési folyamatokat 
mutatja be rendkívül figyelemfelkeltő képek, ábrák, diagrammok segít
ségével a másik létesítmény. Öt tábla segítségével tájékozódhatunk a 
fentiekről a bővizű patak kísérte Óbányai-völgyben, a „Pro Silva" tan
ösvényen. A tanösvényeken kívül önálló tájékoztató táblák lettek kihe
lyezve a TK 6 „bejárati kapujánál", valamint a Réka-várnál és a felszínre 
bukkanó fonolit bemutatására Köves-tetőnél.
Óbánya közelében az igazgatóság végzi gyepterületeinek élőhely-rekonstruk
cióját. Az állattartás felhagyása után, a természetes szukcessziós folyamatok 
beindulásával (magaskórósodás, cserjésedés) kialakult állapot visszaszorí
tása, és így a legeltetésre való újbóli alkalmassá tétel a kitűzött cél.

Közép-Mecsek legszebb völgyeit (Melegmány-völgy, Nagy-mély-
 völgy, Petnyák, Zsidó-völgy, Farkas-árok) magába foglaló, 709 ha- 

os Melegmány-völgy Természetvédelmi Terület elsősorban geológiai 
értékei miatt élvez védettséget 1957 óta.
Kiválóan tanulmányozhatók a karsztjelenségek: víznyelők (ponorok), 
töbrök (dolinák), üregrendszerek (barlangok, zsombolyok) keletkeztek a
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triász kori mészkőben. A nagyszámú barlang közül a „Mánfai-Kőlyuk" 
fokozottan védett. Leglátványosabbak és a kirándulók számára igazán 
megcsodálhatok azonban a felszíni karsztjelenségek: a patakok med
rében az oldott mész újra kicsapódásának hatására képződött gátak, 
mésztufalépcsők, amelyek közül a legnagyobb a mintegy 6-8 méteres 
Melegmányi-vízesés.

A változatos terep hatására szintén változatos növénytakaróval találkoz
hatunk. Az északi oldalakon és a hűvös, párás völgyekben szubmontán 
mecseki bükkösök, mecseki gyertyános-tölgyesek, a tetőkön mecseki cseres-töl
gyesek váltják egymást. A lepusztult hegygerinceken és meredek oldala
kon ezüsthársas törmeléklej tő-erdők, az igen szűk völgyekben pedig mecseki 
szurdokerdők alakultak ki. A bővizű hegyi patakok mentén találkozhatunk 
a patak menti magaskórós nevű növénytársulással, melynek fő alkotója a 
közönséges acsalapu. A hatalmas lapulevelek közti nyíltabb területeken 
néhol a védett téli zsurló sajátos állományai rejtőzködnek.
A terület botanikai értékét is jelzi a viszonylag kis területen előforduló 42 
védett növényfaj. A Mecsekre általánosan jellemző fajok mellett kiemel
hető a kapcsos korpafű mecseki viszonylatban nagy telepe, a már emlí
tetten csak a Mecsekben előforduló havasi tisztesfű, és a sajnos minden 
évben letépett virágú szibériai nőszirom apró állománya.

71



Nagy Gábor: Természetvédelem a Mecseken

A barlangi kutatások több alacsonyabb rendű endemikus állatfajt (csi
gák, ászkák) mutattak ki. Magyarországon eddig csak Zobákpusztánál 
és a Melegmány-völgyben volt megfigyelhető a védett sárgasávos hegyi 
szitakötő. Szintén a patakokhoz kötődik a hegyi billegető és a zavarásra 
rendkívül érzékeny kis légykapó is. A felszínen élő endemikus állatfaja a 
területnek a fokozottan védett mecseki őszitegzes. A tiszta vizű források, 
patakok szennyezése és a feldúsult vaddisznóállomány veszélyeztetik 
rendkívül töredékes, fragmentális állományait. Az esetlegesen elpusz
tult metapopulációs egységekkel szinte bizonyosan eltűnik a faj az adott 
területről, mivel a mecseki őszitegzes röpképtelen rovarfaj. Fontos pillérfaja 
a Melegmány-völgynek a fekete harkály. Az általa minden évben újonnan 
készített, majd elhagyott odúk számtalan más állatfajnak biztosítanak 
szaporodó- és búvóhelyet. Ha tehát nem lenne az erdőben földön fekvő, 
korhadt faanyag, a harkály nem találna magának a korhadéklakókból 
táplálékot, és eltűnne a területről. így a támasztó „pillérkő" kihúzásával 
a „boltív" összedőlne, és szintén eltűnnének az erdőből a cinegefajok, a 
légykapó fajok, a csuszkák, a fakúszók, az egyetlen odúlakó galambféle, 
a kék galamb, más harkály fajok, rengeteg denevérfaj, pelefélék, a mókusok, 
de még a nyuszt is.
Az idegenforgalmi tájékoztatásra itt is nagy hangsúlyt fektet az igazgató
ság. A terület erős turisztikai terhelésének csökkentésére tehermentesítési 
tervet dolgozott ki, amelyben fő fogadóhelyeket jelölt meg (Tripammer- 
fa, Keresztkunyhó, Kőlyuk, Melegmány-vízesés), ahol minőségi kiszol
gálással (tájékoztató tábla, tűzrakó, padok, asztalok) helyben tarthatók a 
kirándulók.

A223 ha-os Jakab-hegy Természetvédelmi Terület védetté nyilvání
tásában is főként geológiai, valamint kultúrtörténeti szempontok 
játszottak fő szerepet.

A rendkívül érdekes, lát
ványos földtani képződ
mények (Babás-szerkövek, 
Zsongor-kő) mellett a korai 
vaskorból származó - Euró
pában a második legna
gyobb - földvár és több 
száz halomsír, valamint az 
1225-ben épült pálos kolos
tor romjai vonzzák legin
kább a kirándulókat.
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A felsorolt látványosságok mind teljesebb megismerését szolgálja a 
hegyen kialakított tanösvény. A Mecsek legrégebbi ilyen jellegű létesít
ménye geológiai és kultúrtörténeti értékeket is bemutat, megismertet a 
terület földtörténetével, kialakult érdekes földtani formakincseivel, vala
mint az ősidőktől a hegyet lakhelyéül választó ember évezredes emlé
keivel. A fenti természeti értékek mellett a növény- és állatvilág is rejt 
különlegességeket a területen. Bemutatásukra egy önálló tájékoztató 
tábla is kihelyezésre került a kolostorrom közelében.

Mecsek legfiatalabb országos jelentőségű védett területe, az 1996-
Z Vban létrejött Nagy-mező, Arany-hegy Természetvédelmi Terület. 
A Hosszúhetény és Pécsvárad között húzódó, korábbi helyi jelentőségű 
védett részeket is magába foglaló 101 hektáros terület rendkívüli botani
kai értékei miatt élvez védettséget.
A Zengő déli lábánál elterülő száraz erdő- és gyepfoltok igen szabdaltan 
és mozaikosan maradtak fenn a művelt területek: szántók, szőlők és gyü
mölcsösök (pl. mandulások) között. A gazdálkodásra kevésbé alkalmas 
dombok (Hideg-hegy, Illés-hegy, Nagy-mező, Arany-hegy, Nádasdi-tető, 
Butyka-hegy, Pavojda) azonban megőriztek olyan száraz tölgyeseket, 
sztyeppréteket, száraz gyepeket, ahol az ott élő növényfajok nem csak 
ritkaságukkal, hanem tömegükkel is lenyűgözik az oda látogatót.
A Nagy-mező, Arany-hegy Természetvédelmi Területen több mint har
minc védett növényfaj fordul elő. Él itt a fokozottan védett bánáti bazsa
rózsa, a bodzaszagú ujjaskosbor ritka, piros színváltozatú példányaival 
is találkozhatunk, de kora tavasszal megcsodálhatjuk a fekete kökörcsin 
bókoló, pelyhes virágait is.
Az erdőirtással kialakított legelők bár másodlagos élőhelyek, azonban 
mára az értékes, védett növényfajok nagy részének nyújtanak menedé
ket. így a rajtuk meginduló természetes szukcessziós folyamatok sok
szor ezen növények fennmaradását veszélyeztetik. E folyamat lassítása 
érdekében az igazgatóság élőhely-rekonstrukciós munkálatokba kez
dett a területen: a Nagy-mező térségében történt cserjeirtás, valamint a 
kevésbé bokros részeken szárzúzózás. Az élőhely-rekonstrukció során a 
mozaikosság, az élőhely- és tájdiverzitás megőrzése érdekében őshonos 
fafajok és cserjék alkotta apróbb „szigetek" lettek meghagyva, valamint 
az erdőhatárokon az erdőszegélyek is fennmaradtak. Az így legeltetésre 
alkalmassá vált gyepeken a közeljövőben beinduló állattartás fogja a 
kialakított gyep jelleget megőrizni.
A védett természeti területen tájékoztató tábla nem található, és turis
taút sem vezet át rajta. A természetvédelmi hatóság szándéka szerint a 
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tömegturizmust távol szeretnék tartani a területtől, és csak a speciális 
igényeket kielégítő szakmai (botanikai), valamint az ökoturizmust támo
gatják a Nagy-mező, Arany-hegy Természetvédelmi Területen.

mindössze 1 ha-os Abaligeti-barlang felszíne Természetvédelmi
Terület az első ilyen védelmi státusú területként lett a hegységben 

védetté nyilvánítva 1941-ben. Legfontosabb feladata a Mecsek eddig is
mert legnagyobb, fokozottan védett barlangjának bemosódó szennyező
désektől és egyéb káros hatásoktól való védelme lenne. Sajnálatos mó
dón a barlangbejárat előtti, ráadásul rendkívül kis terület ezt a feladatot 
nem tudja ellátni, így a problémára megoldást csak a kialakítandó, egy
séges Mecsek Tájvédelmi Körzet jelenthet.
A barlang állatvilágának legnevezetesebb képviselői a főágon végigfolyó 
patak vizében élő, csak itt előforduló, endemikus vakbolharák, valamint a 
szintén endemikus magyar vakászka és a magyar vakcsiga. Meg kell említeni 
még a barlangban pihenő és telelő nagyszámú, védett és fokozottan védett 
denevért (a hazánkban előforduló 28 fajból 22-t itt is megfigyeltek).
1996-tól a barlangot az igazgatóság üzemelteti. Az eltelt időszakban elké
szült egy teljesen új kezelőépület, a barlangi létesítmények teljes, komp
lex felújítása, valamint sikerült a gyógybarlangi minősítést megkapni. 
Az igazgatóság célja az idegenforgalmi jelleg megtartása mellett a termé
szeti értékek mind teljesebb megőrzése is. A barlang bejáratától induló 
Denevér Tanösvény a cseppkőbarlang környékének változatos élővilágát, 
természeti folyamatait, a különböző gazdálkodási módok természetre gya
korolt hatását mutatja be. A sajátos rendszerű, a barlang pénztárában jel
képes összegért megvásárolható füzet segítségével egy denevéremblémát 
követve bejárható tanösvényen több nehézségi fokozatú túra (kis, kb. 2 km, 
közepes, kb. 4 km, nagy, kb. 6 km) közül választhatunk. A kijelölt útvo
nalon egy-egy - fára festett számmal jelzett - állomáshoz érve a füzetből 
elolvasható az adott helyszínen közölni kívánt mondanivaló, de az állo
mások között jellemző növény- és állatvilágot is igyekszik a kis kiadvány 
bemutatni. Tematikailag a barlanghoz és a tanösvényhez kapcsolható a 
2004-ben felavatott Denevér Múzeum. Magyarország egyetlen ilyen jellegű 
bemutatóhelyén nem csak a különféle denevérfajokkal ismerkedhetünk 
meg, hanem jellegzetes élőhelytípusaik mellett kutatásukról, a velük kap
csolatos hiedelmekről, védelmükről is érdekes információkat kaphatunk.

Végül Pécsett a Tettyén található 3 ha-os Pintér-kert Természet
védelmi Terület zárja az országos jelentőségű védett területek 
sorát a Mecseken.
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A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság központi épületét is magába 
foglaló arborétum a téli időszak kivételével látogatható, rendkívül érde
kes hangulatú, gyűjteményes kert, amely nem csak növényállománya 
miatt jelentős, hanem kiváló terepet biztosít az igazgatóság Oktatási 
Központjának rendkívül sokrétű környezeti-nevelési programjához. 
E munkát egy szintén füzetes rendszerű tanösvény is segíti, amellyel 
betekintést kaphatunk a Tettye természeti értékeibe, folyamataiba. Ezt a 
tanösvényt feladatsorok megoldásával egybekötve az Oktatási Közpon
tot meglátogatók tudják használni.

közeljövőben kivétel nélkül országos jelentőségű védettséget fog-
L \nak élvezni az erdőrezervátum-hálózatba tartozó ún. őserdők. 
Mánfa térségében található az egyetlen mecseki, a 35. számú Kőszegi
forrás Erdőrezervátum. A forrás környékén elterülő, gyönyörű, szikla
kibúvásokkal tarkított állomány magterületét az erdőgazdaság kivonta 
a termelésből, semmilyen erdészeti munkát nem végezve, a természe
tes folyamatok tanulmányozhatók benne. A magterület védőterülete
ként működő pufferzónában pedig csak természetközeli erdőgazdálko
dási módszerekkel lehet gazdálkodni, alapvető célként megfogalmazva 
az állandó erdőborítást. A háborítatlanság biztosítása érdekében a közel
múltban a zöld sáv jelzésű turistaút nyomvonala is meg lett változtatva, 
hogy az új útvonal elkerülje a magterületet.
Az erdőrezervátum kezelési terve is elkészült, amelyet az őserdőhá
lózat vonatkozásában hosszú távú fenntartási tervnek (HFT) hívnak. 
A Kőszegi-forrás Erdőrezervátum a négy lehetséges kategória (célorien
tált kutatás [CK], hosszú távú vizsgálatsorozat [HTV], eseménykövetés 
[EK], megőrzés) közül az eseménykövetésre lett besorolva. Ez azt jelenti, 
hogy évente a teljes területen eseményfigyelést, fotódokumentálást kell 
végrehajtani, és 10-20 évente legalább mintaterület szintjén faállomány
szerkezeti vizsgálatokat kell elvégezni.
A védőzónában jelenleg a hosszú távú fenntartási terv szerint folyik az 
erdőgazdálkodás. A természetközeli módszerek alkalmazásának alapfel
tétele a nagyvadállomány sűrűségének megfelelő szinten tartása, ezért a 
vadgazdálkodó felé mind az erdészeti, mind a természetvédelmi hatóság
tól elvárás az állománycsökkentés, majd a szinten tartás megvalósítása.
A terület védetté nyilvánítása kétféle úton valósulhat meg. A gyorsabb 
az erdőrezervátumkénti védetté nyilvánítás, de a komplexebb védelmet 
az egységes Mecseki Tájvédelmi Körzet részeként megvalósuló védelem 
jelentené. Mindkét esetben a magterület fokozott védettségi kategóriába 
lenne besorolva.
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ADDNPI nem csak a védett területeken tekinti fontos feladatának a 
kirándulók, turisták színvonalas kiszolgálását. A Mecsek egyik új 
tanösvénye az orfűi Vízfő-forrás barlangja környékén készült el. A négy 

táblából álló tanösvény a vízimalom működését, a barlangot, a barlangi 
ivóvíz-hasznosítás problémáit, valamint a forrás és az égerláp élővilágát 
ismerteti meg az arra járókkal. Hasonlóan az óbányaihoz, szintén a ter
mészetközeli erdőgazdálkodás jelentőségét mutatja be a Mecsek nyugati 
felén, a Remete-rét közelében kialakított Kismély-völgyi „Pro Silva" Tan
ösvény. A PannonPower Zrt.-vel közösen létrehozott tanösvény a Pécs 
melletti Tüskés-réten, a rekultiváció során keletkezett mesterséges élőhe
lyekkel ismerteti meg az odalátogatókat. A tanösvény végigjárása után 
egy dombtetőn felépített kilátóról csodálatos látványban lehet részünk 
mind a bejárt tanösvényre, mind a Baranyai-dombságra, sőt még Pécs 
városa is egy eddig ismeretlen, sajátos panorámával tárul elénk.
Az igazgatóság több tájékoztató táblát helyezett ki a Mecseken az orfűi 
Sárkány-kút közelében, a Tubesen, a Misinán és az Éger-völgyben is.

A hat országos jelentőségű védett természeti terület mellett a települési 
önkormányzatok felügyelete alá tartozó helyi jelentőségű védett termé
szeti területek is találhatók a tájegységben:

Bodolyabér Szürke nyárfák
Komló Cserma-alji erdőrészlet
Komló Sikondai-tavak
Komló Mecsekjánosi Természeti Emlék
Magyarhertelend Kocsányos tölgyfák
Magyarszék Széki-malom
Kovácsszénája Rétek
Mecseknádasd Platánfa
Mecseknádasd Törökvár
Orfű Herman Ottó-tó
Orfű Sárkány-kút és környéke
Orfű Vízfő-forrás és Sárkány szakadék
Orfű Pécsi-tó
Pécs Jakab-hegy vörös áfonya
Pécs Pécsbányatelepi szelídgesztenyés
Pécs Városi parkerdő
Pécs Dömörkapui sziklagyep és karsztbokorerdő
Pécs Tettye-Havihegy
Pécs Különböző belterületi értékek
Pécsvárad Szelídgesztenyés
Zengővárkony Szelídgesztenyés
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A nyugat- és közép-mecseki karsztvidékek (Abaligeti-, Orfűi-, Me- 
legmányi-karsztvidék) rengeteg barlangot, víznyelőt, zsombolyt 
(közel kétszáz) rejtenek, melyek védelme nemcsak geológiai, hanem 

zoológiai (pl. denevérek) szempontból is rendkívül fontos. E munkát 
nagyban segíti, hogy a természetvédelmi törvény értelmében nemcsak 
a barlangok, hanem a víznyelők és a források is (hasonlóan a földvárak
hoz) a törvény erejénél fogva („ex lege") védettek. Kiemelt védelmet él
veznek, tehát fokozottan védettek a következő barlangok: Abaligeti-bar- 
lang, mánfai Kőlyuk-barlang, Mészégető-források barlangja, Vízfő-bar- 
lang, Spirál-nyelő.

A Páneurópai Ökológiai Hálózat részét képező Nemzeti Ökológi
ai Hálózat lehatárolását a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv ír
ja elő. Kialakítása során három kategória lett megkülönböztetve. Mag

területként általában a jó állapotú védett természeti területek és az érté
kesebb természeti területek lettek kijelölve. Folyosók (ökológiai és zöld 
folyosók) kötik össze a magterületeket, és ahol szükséges és lehetséges, 
mindkettő köré védő- (puffer) zóna lett tervezve. Mivel a lehatárolás so
rán védett, „ex lege", természeti és nem védett területek is a hálózat
ba kerültek, kijelenthető, hogy a Nemzeti Ökológiai Hálózat a legtágabb 
ilyen jellegű háló ma Magyarországon.
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Az Országos Területrendezési Tervről szóló jogszabály a települési ren
dezési tervek készítése során előírja a Nemzeti Ökológiai Hálózat figye
lembevételét (többek között építési tilalmat), így a bekerült területek 
hatékony védelme helyi szinten is megoldható.
A hegységre vonatkozó Ökológiai Hálózatot a mellékelt térképen lehet 
tanulmányozni.

ANatura 2000 az európai jelentőségű természeti területek hálóza
tának az elnevezése. Európai jelentőségűnek tekintendők azok az 
élőhelyek és fajok, amelyek az Európai Unió területén ritkák, kipusz

tulással veszélyeztetettek, illetve jellemzőek Európa természeti képé
re. A Natura 2000 létrehozásának jogi kereteit az Európai Unió termé
szetvédelmi szabályozó rendszerének két fő pillére: a madarak védel
méről (Bird Directive) 1979-ben (79/409/EEC), valamint a természetes 
élőhelyek, vadon élő állatok és növények védelméről (Habitat Directi
ve) szóló, 1992-ben (92/43/EEC) elfogadott irányelvek határozzák meg. 
Az irányelvek közös célokat és feladatokat (pl. megkülönböztetett jogi 
oltalom, kezelés, haszonvételek szabályozása) fogalmaznak meg a tag
országok számára, de a megvalósítás módját a közösség országai eltérő 
környezeti, társadalmi, gazdasági és kulturális adottságainak megfelelő
en saját jogszabályaik alapján maguk határozzák meg.
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A Natura 2000 hálózat kiépítése a következő főbb lépésekben történt:
• Az irányelvek függelékeiben szereplő faj- és élőhelylisták alapján az 
egyes tagállamok áttekintették, hogy területükön mely növény- és állat
fajok, illetve élőhelytípusok fordulnak elő.
• A megalapozó vizsgálatok eredményeinek nemzeti és közösségi szem
pontokat figyelembe vevő értékelése alapján az érintett országok javas
latot tettek a Natura 2000 hálózat nemzeti területeire (madárvédelmi 
(SPA), különleges természetmegőrzési (pSCI) és kiemelt jelentőségű ter- 
mészetmegőrzési területek összessége).
• A Natura 2000 hálózat kijelöléséről a nemzeti felterjesztések alapján az 
Unió döntéshozatali rendje szerint döntöttek.
• A területek jóváhagyását követően a tagállamok feladata volt, hogy meg
felelő intézkedések révén az ott található élőhelyek és fajok megőrzését, 
valamint a területek fenntartható használatát hosszú távon biztosítsák.
A Natura 2000 körébe javasolható hazai területek kiválasztásához az 
országos jelentőségű védett természeti területek jó alapot biztosítottak. 
Az utóbbi években folyó természeti állapotfelmérések, valamint:
• a természeti területek,
• az „ex lege" védett természeti területek,
• az Érzékeny Természeti Területek rendszere,
• a Pán-európai Ökológiai Hálózat részét képező Nemzeti Ökológiai 
Hálózat kijelölését elősegítő országos programok is segítették a javaslat 
összeállítását.
A Natura 2000 hálózat kialakítása során a szakmai javaslatok alapján 
az állami természetvédelem területi szervei, a nemzeti park igazgató
ságok dolgozták ki a konkrét területekre vonatkozó javaslatokat, és a 
jogszabályokban előírt egyeztetési eljárások után azokat felterjesztették 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak, amely a végső szak
mai és a közigazgatási (tárcaközi) egyeztetés felelőse volt. 2004 őszén 
meg is jelent az ún. Natura 2000-es jogszabály, a kormány 275/2004 (X. 
8.) rendelete. A konkrét területi lista 2005 júniusában lett közzétéve, mely 
alapján elkészült mecseki Natura 2000-es területeket ábrázoló térképet 
mellékelten lehet tanulmányozni.

Jövő

Napjainkban a Nyugat-Mecsek hatékonyabb védelmének megoldá
sa a DDNPI egyik sürgető feladata. A törvény erejénél fogva védett 
nagyszámú barlangot, víznyelőt és forrást, 12 endemikus növénytársu

lást, 97 védett növényfajt (köztük 3 fokozottan védett), több száz védett 
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állatfajt (köztük 15 fokozottan védett), valamint már védetté nyilvánított 
országos és helyi jelentőségű védett természeti területeket is rejtő karszt
vidék és környezetének oltalmával megvalósulhatna egy, a hegység iga
zán hathatós védelmét ellátó, egységes Mecseki Tájvédelmi Körzet.
A természetvédelmi törvény értelmében a védetté nyilvánítási eljárást 
csak elkészült kezelési terv birtokában lehet lefolytatni, így az új védett 
területre is el kellett készíteni e dokumentumot. Ez a tízévente aktualizá
landó terv rögzíti a védett terület adott, pillanatnyi állapotát, adottságait, 
ugyanakkor meghatározza az elérni kívánt célokat és a célok eléréséhez 
szükséges intézkedéseket, beavatkozásokat, azok mikéntjét, módszereit. 
A jelenleg elkészült anyagban rendelkezésre áll a terület alapfelmérése 
(geológia, talajtan, botanika, zoológia) és a kezelési előírásokat tartal
mazó erdészeti, vadászati, bányászati, vízgazdálkodási, tájvédelmi, kör
nyezetvédelmi, valamint az idegenforgalmi fejezet. A térinformatikai 
adatbázis többek között tartalmazza a leendő TK hármas zónabeosztását 
(magterület, védőzóna, gazdálkodási övezet) is. A kezelési terv készítése 
során a fokozottan védett részeket is meg kell határozni, amelyek főként 
a patakos völgyeket és a száraz gerinceket, tetőket fogják magukba fog
lalni. A zónabeosztás során kialakított magterületek tulajdonképpen a 
jövőbeni fokozottan védett területeknek felelnek majd meg. Az így meg
valósult, majd jogszabályban kihirdetett anyag, a jövőbeni szabályozás, 
természetvédelmi kezelés alapja, segédlete lesz.
A védelemre tervezett terület elhelyezkedését a mellékelt térképen lehet 
tanulmányozni.
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Összefogás a Mecsekért

A természeti értékek megóvása, bemutatása, az értékes élőhelyek ke
zelése a legfontosabb feladata a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazga
tóságnak. A terepi feladatok nagy részét az igazgatóságon belül működő 

Természetvédelmi Őrszolgálat látja el. Munkájukat a civil állampolgárok 
jelentkezésével megszervezett Polgári Természetvédelmi Őrszolgálat segí
ti. Rajtuk kívül a természetvédelem témakörét is felvállaló egyesületek, tár
sadalmi szervezetek is jelentős részt vállalnak a Mecsek megóvásának ne
héz munkájából. A teljesség igénye nélkül a főbb NGO-ók a következők:

• MME Baranya Megyei Csoportja,
• Mecsek Egyesület,
• Baranya Megyei Természetbarát Szövetség,
• Misina Természet- és Állatvédő Egyesület,
• Civilek a Zengőért Mozgalom,
• Zöld Völgyért Egyesület,
• Pécsi Zöld Kör,
• Környezetünkért Közalapítvány.

Természetesen a védelmi munka során elengedhetetlenül szükséges 
a hatóságok (DDKTVF, ÁESZ) és a területen gazdálkodó nagyvál
lalatok (MEFA Rt., PVV Rt., PannonPower Holding Rt., Komlóvíz Kft.), 

magángazdák, múzeumok, kutatóműhelyek és nem utolsósorban az ön
kormányzatok segítő hozzáállása.
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„Nézzétek a mezők liliomait... még Salamon sem
Volt dicsősége teljében úgy felöltözve." (Mt 6,28k)

A Ciszterci Rend Zirci Apátsága hozzátartozói és rendtársai nevében is, 
fájó szívvel, de Isten akaratát elfogadva jelenti, hogy

dr. Horvát Olivér Adolf

ciszterci rendi áldozópapot, középiskolai tanárt, c. egyetemi tanárt, 
a biológiai tudományok nagydoktorát, 
Pécs Megyei Jogú Város díszpolgárát

életének 100., szerzetességének 82., áldozópapságának 77. évében, 
a szentségekkel megerősítve, a Zirci Anyamonostorban 

2006. augusztus 17-én hazahívta a Mennyei Atya.

Istenben boldogult testvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot 
2006. augusztus 29-én de. 11.00 órakor mutatjuk be a Zirci Bazilikában, 

és ezt követően a zirci temető ciszterci sírkeresztjében helyezzük 
örök nyugalomra.

Zirc, 2006. augusztus 21.

Istenben boldogult testvérünk 1907. március 6-án született a Sáros megyei 
Girálton. 1924-ben Debrecenben a piaristáknál érettségizett. Ugyanabban 
az évben augusztus 13-án a Ciszterci Rendbe lépett, 1929. szeptember 8-án 
áldozópappá szentelték. Egyetemi tanulmányait Budapesten a Pázmány 
Péter Tudományegyetem Bölcsészkarán végezte 1931-ig. 1931-1948-ig 
tanár a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumában. 1948-1950-ben 
kisegítő lelkész Pécsett. 1951-1954-ig középiskolai tanár Kaposváron, 
1954-1967-ben Pécsett az állami Széchenyi Gimnázium tanára. 1948-tól 
a pécsi Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztályának ala
pító muzeológusa, a növénytani részleg megszervezője. 1948-tól a Szent 
István Akadémia tagja. A Pécsi Akadémiai Bizottság tagja, a Mecsek Egye
sület örökös tiszteletbeli elnöke, az Association de Phytosociologie tagja. 
Számos kitüntetés birtokosa. 1967-től nyugdíjas Pécsett.
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TÖRÖK FÜRDŐK PÉCSETT

Trebbin Ágost

A török időkben a dzsámik, derviskolostorok, török szent helyek 
mellett mindig ott találhatók az imádkozást megelőző, rituális mo
sakodás elvégzésére szolgáló fürdők, csobogó kutak.

A mohamedán vallás szigorúan előírja, hogy a muzulmánoknak napjá
ban hányszor és mi módon kell mosakodniuk. Természetesen a Pécset 
megszálló török pasáknak, agáknak, katonáknak és egyéb közrendű 
törököknek itt, távol hazájuktól is be kellett tartani a vallási előírásokat. 
A nagy magyar regényíró, Jókai Mór „Janicsárok végnapjai" regényében, 
meglehetős hitelességgel így ír a törökök szent vallási mosakodásáról:

Éppen az Abdesztán mosdást végzé. Észre sem látszott venni a laká
ba berontott jövevényt, hanem végzé nagy buzgósággal a kegyes 
szertartást. Először is megmosta kezeit, harmincháromszor mondva el 

e kegyes igéket: „Áldott az Isten, ki a víznek tisztító erőt adott. S hitün
ket felvilágosította", azután jobb markával háromszor vizet vett szájá
ba és imádkozék: „Ó uram, ó Allah, ízleltesd meg velem azt a vizet, me
lyet adtál Mohamed prófétának a paradicsomban, s amely illatozóbb a 
balzsamnál, fehérebb a tejnél és édesebb a méznél, s mely a szomjazó 
epedést örökre megenyhíti." - Ezután a markán keresztül ismét az or
ra lyukain szíttá fel a vizet, s ekképp buzgólkodék: „Uram, szagoltasd 
meg velem a paradicsomnak illatát, mely kedvesebb, mint az ámbra és 
a pézsma, és ne engedd, hogy valaha a pokolnak átkozott bűzét meg-

Középső terem A Hararet (Forró tarom)

l \i/ előkelő török fürdő
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Trebbin Ágost: Török fürdők Pécsett

érezzem." Ekkor két marokra fogta a vizet, s orcáját jól megmosva ve
le, azalatt ily szavakat beszélt. „Tisztítsd meg, uram, az én orcámat, ami
képp minden prófétának s minden hű szolgádnak orcáját meg fogod az 
ítéletének nagy napján tisztítani." Még ez sem volt elég, akkor meg a 
jobb markába vett vizet, s azt a könyökén végigcsorgatva, fohászkodék: 
„Uram add az utolsó ítélet napján az én cselekedeteimnek könyvét jobb 
kezembe, mely az elválasztottak keze, és vígy be a paradicsomba." Az
zal bedugta fejét a medencevízbe. S szája kimaradván belőle, módjában 
volt azalatt ilyen beszédet tartani. „Uram végy környül engemet, midőn 
előtted megjelenek, irgalmaddal, s ne nyomd az én fejembe a bűnöknek 
tüzes koszorúját, hanem az erénynek aranykoronáját." Most füleit vet
te sorba az érdemes férfiú, áhítattal mondván: „Engedd, uram, hogy az 
én fülem mindenkor örömest hallgassák azokat, melyek az Alkoránban 
vannak írva." Végezve ezt, meglocsolá nyakcsigáját és torkát, igen cél
szerűen mondván ez alkalommal: „Uram, szabadíts meg engemet azon 
kötelektől melyek az elkárhozottak nyakaira fognak vettetni", mely ke
gyes óvástétel után leült a földre, s jobb lábát áhítatosan megmosván ki- 
áltá: „O, uram, ne engedd, hogy az én lábam megcsuszamodjanak az 
Alsirát hídján, mely a pokol felett a mennyországba viszen", a bal lábát 
is megöblíté, és fohászkodék. „Vedd el, uram, az én adósságaimat s hall
gasd meg az én könyörgéseimet."

Pécsett a török megszállást követően (1543) fürdők épülnek. A pasák és 
előkelő törökök számára a Bazár téren (a későbbi Fő, mai nevén Szé
chenyi téren) épült fel a legpompásabb, míg a közrendű törököknek egy

szerűbb fürdőkkel, csorgó kutakkal és medencékkel kellett beérniük.

Evlia Cselebi török utazó így ír Pécs fürdőiről: „Pécsnek fürdője há
rom van. Többi között Kászim pasának dsámijának mihrábja (ima
fülke) előtt és az út túlsó felén, bal oldalon van egy tiszta és kellemes für

dő, melyről széltében beszélnek: vize, levegője és épülete is kellemes. 
E fürdőnek vetkőző helye nagy, magas kupolájú hely, melynek közepén 
egy darab fehér márványból oly nagy medence van, hogy az leírhatat
lan. A kőfaragómester ezt az egy darab súlyos követ hogyan tudta ebben 
a teremben ennyire kivájni? S miféle tehervontató eszközzel helyezte el 
ebben a teremben. A medence közepén a legsárgább aranyhoz hasonló 
rézből egy szökőkút pohara van. Ha tizenöt ember is beleül, elfér benne. 
E pohár körül tizenkét sárkányszáj alakból az élet vize szökken ki, s le
folyva, a nagy medencébe ömlik. Ezt a művészi poharat az ügyes mester 
három bronz ökörfejre és három bronz teknősbéka derékra úgy helyezte 
el, hogy a szemlélő elméje megáll rajta, s elbámulva marad."
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„A Szigetvári kapun belül Merni pasa dsámija közelében van Merni pasa 
fürdője, kellemes, szép épületű meleg fürdő, melynek fürdőszolgái, mint 
a nap, olyan tenyerűek."
„Ferhád pasa fürdője, noha kellemes és tiszta, annyira mégsem látogat
ják. A szegények fürdője."

A török fürdőknél két típust különböztetünk meg:
• ilidzsa hőforrások által táplált, termálvizes fürdő
• haman, azaz gőzfürdő

Pécsett - a városkutatók nagy örömére - 1977-ben, a ferenciek temploma 
mellett sikerült helyreállítani viszonylag korhű formában Merni pasa 
fürdőjét. így most lehetőségünk van, hogy megismerhessünk egy eredeti 
török „haman"-t, vagyis gőzfürdőt.

A TÖRÖK FÜRDŐK BEOSZTÁSA

A képeken bemutatott 
Merni pasa fürdője 
semmiképpen sem számított 

előkelő török fürdőnek. így a 
helyiségek megnevezésénél a 
„csarnok" és „terem" megje
löléseket csak a pontosítás ér
dekében használtam.
Voltak persze a törököknek 
ennél még egyszerűbb für
dőik is (pl. Ferhát pasa für
dője Pécsett), ahol néhány 
akcse (kis értékű török apró
pénz) lefizetése ellenében hozzájuthatott egy török közember is a vallási 
mosakodáshoz szükséges, csapból folyó tiszta vízhez.

1. A fürdőbe belépve az igazhitű muzulmán a kupolával fedett előcsar
nokban találta magát. A terem fő tartozéka és dísze a középen elhelye
zett pompás, művészien megfaragott márványkút, amelynek nyílásaiból 
több sugárban tört elő a hideg víz. A kutat öltözőfülkék vették körül. 
Itt minden látogató levetette ruháit, saruit. A fürdőszolga mindenkinek 
adott egy-egy kék színű törülközőt vagy kötényt, amely térdig eltakarta 
a testet. A talpakra kopogó fapapucs került.
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2. A középső terem alacsony padjai leginkább pihenésre, elmélyülésre 
csábították a harcban megfáradt igazhitűt.

3. A középső részből nyílott a hara- 
ret, vagyis a forró terem, amelynek 
padozatát is fűtötték. Tulajdon
képpen ez a fürdő legfontosabb 
helyisége.
A hararet négyszögletű kupolával 
fedett, ablaktalan csarnok, amely 
világítását felülről, a kupola kis 
ablakszemein keresztül kapja. Sar
kaiban kis pihenőhelyek vannak

I kialakítva. A falak mentén, a boltív 
alatt, alacsony márványpadok, felfrissülést adó mosdók találhatók, ame
lyekbe fényes rézcsapból sugárban ömlik a meleg és hideg víz. A muzul
mán azután ónkannákban keverte a forró és hideg vizet, és olyan hőfokú 
vízzel, amelyet még el tudott viselni, gondosan locsolgatta magát.
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A padozat előkelőbb fürdőkben díszes márványból, egyszerűkben fara
gott mészkőből készült. A hararet közepén egy márványból (vagy valami 
egyszerűbb kőből) készült, hat vagy nyolcszögletű emelvény található. 
Az emelvény alatt vezetik át a fűtésrendszer forróvíz-csöveit, így annak 
melegét a kőlap átveszi. Az emelvényen a fürdővendégek pihennek és 
vallási elmélyülésnek szentelik gondolataikat. Több-kevesebb idő eltel
tével a fürdőszolgák közül egy, durva szőrzacskóval, lesúrolta és illatos 
kenőcsökkel, szappanokkal, kencékkel bekente és alaposan megmasszí
rozta a török fürdővendéget. Az átizzadt, felhevült testeket a „kezelés" 
után hideg vízzel hűtötték le.
A fürdést alapos pihenés követte. Az előteremmel szomszédos nyugvó 
fülkékben, száraz lepedőben burkolózva és vászonturbánnal a fejükön, 
kényelmes díványokon pihenték ki a törökök a fürdőzés fáradalmait. 
Előkelőbb fürdőkben több szolgáltatás is járult a fürdőzéshez. Dolgoztak 
itt az előtérben borbélyok is. A fürdőborbélyok a szőrtelenítéshez az ún. 
zerniket (földből és oltatlan mészből álló keverék) használták.
Az előcsarnokban főzték a kahvedzsik az illatos mokkát és szolgálták 
fel a fürdőszolgák a serbetet (jégbe hűtött sűrű gyümölcsszörp), amely 
mellől nem hiányozhatott a nargilé, azaz a csibuk.
A hararetben reggeltől délig fürödhettek a férfiak, s déltől estig a nők.
A forrásokból a gőzfürdőhöz vezetett hideg vizet a fürdő kazánjaiban 
felforrósították. A forró víz és gőz agyag csőrendszeren keresztül jutott 
el a fürdő különböző helyiségeibe.

88



A JAKAB-HEGYI KŐBÁLVÁNYOK

Ungár Tamás mondafeldolgozása

Ha Cserkútról elindulva megmásszátok a Jakab-hegyet, akkor 
olyan csodát láttok, hogy azt örökre megemlegetitek. Á hegy csú
csa alatt pár száz lépéssel az ösvényt ember formájú, vörös kövek szegé

lyezik. A cserkútiak szerint nem véletlenül formáznak ám azok a kövek 
embereket, merthogy azok a kövek egykor emberek voltak, hús-vér em
berek. De a kővé vált emberek arcvonásait ne kutassátok, felesleges fá
radság volna: a kőemberek orrát, száját és szemét lekoptatta már a szél, 
az eső és a fagy.
A cserkútiaktól tudom, hogy miképp kerültek oda azok a kőemberek, 
elmesélem hát nektek, hadd tanuljatok ti is belőle!

Réges-régen a Jakab-hegy lábánál volt egy kicsi falu. Igyekvő embe
rek lakták, szerények, segítőkészek. Élt azonban a faluban két na
gyon gazdag család, s ők lenézték, megvetették a többieket. Ez a két fa

mília állandóan vetélkedett egymással. Ha az egyik család hat lovat fo
gott a kocsija elé, akkor a másik tizenkettővel húzatta a sajátját. Amikor 
az egyik család ezüst szélkakast rakott a háza tetejére, akkor a másik 
aranyból öntetett szélforgót magának. Mindkét családnak volt egy lá
nya, s a gőgös szülők abban is versengtek, hogy melyik lány jár szebb ru
hában, és melyiknek a nyakában lóg drágább kösöntyű.

Egy téli napon idős koldus vetődött a faluba. Sorra bekopogott a por
tákra, és alamizsnát kért. Mindenütt jó szívvel fogadták az átfázott, 
éhes embert. Ki kenyeret adott neki, ki szalonnát, ki meg meleg levessel 

kínálta, s volt, aki pár krajcárral bocsátotta útjára a bottal araszoló öre
get. Nem úgy a két gazdag család: az egyik família kutyákat uszított a 
koldusra, s azok széttépték a tarisznyáját, s így odalett a falubeliek ösz- 
szes adománya. A másik gazdag család ezúttal is túl akart tenni riváli
sán, ezért amint a koldus az ő kapujukhoz ért, nemcsak a kutyákat en
gedték szabadon, de kiküldtek két, markos, mindenre kapható szolgát, 
és ők alaposan helybehagyták a szerencsétlen embert.
Az összevert, megalázott öreg a falu határában lerogyott a földre, és 
megátkozta a két gazdag családot:
- Kívánom nektek, hogy akkor váljatok kővé, amikor a legboldogabbak 
vagytok! Ezt kívánom.
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Egy esztendővel később mindkét család lányának módos udvarlója 
akadt. Az egyik család kitűzte az esküvő napját pünkösdre, mire a 
másik család is rögvest hasonlóan cselekedett. Eljött pünkösd napja, és 

mindkét násznép nekivágott a Jakab-hegynek, mert azt tervezték, hogy 
a fiatalok a csúcson álló kápolnában kelnek egybe. Felbokrétázott szeke
rekkel, feldíszített lovakkal, dalolva, muzsikálva, táncolva vonult a két 
család, a boldogság majd szétvetette őket. Büszkék voltak a lányukra, a 
deli vőlegényre, a gazdagságukra és a népes vendégseregre.
Az egyik család valamivel hamarabb indult, így hamarabb is ért fel a 
hegy tetejére. A pap összeadta a fiatalokat, s ez a család visszaindult a 
faluba. A kápolnától pár száz lépésre azonban elakadt a menet, mert 
szembejött velük a másik násznép. Az út keskeny volt, alatta mély sza
kadék tátongott, így a szekerek nem térhettek ki egymásnak, visszafor
dulni viszont egyik család sem akart.
- Miért álljátok el az utunkat?! - kiabálták a lefelé tartó család tagjai.
- Ti álljátok el a mi utunkat! - vágtak vissza a felfelé tartók.
- Irigyek vagytok ránk, mert mi hamarabb értünk fel! - érvelt a fentebb 
álló család.
- Nektek illene elengedni minket - tromfolt a másik família -, hisz ti már 
túl vagytok az esküvőn, van időtök várni.
- Nem fogunk ilyen senkik parancsára engedelmeskedni! - feleseltek a 
feljebb állók.
- Majd ha szépen megkértek minket, akkor kitérünk! - makacskodtak a 
kápolnába igyekvők.
- Mi kérjünk meg titeket? Inkább ti kérjetek meg minket!
- Dehogy kérünk! Nem szoktunk mi kérni. Nem ettünk hamut.
- Márpedig akkor itt maradtok mindörökre!
- Akkor itt maradunk! De ti is itt maradtok!
így veszekedett egymással a két nászmenet. Legszívesebben ököllel zár
ták volna le a vitát, de egymásnak ugrani nem mertek: attól féltek, hogy 
verekedés közben lezuhannak az út menti szakadékba. Amúgy, ha bár
melyik család hátrált volna akár csak egy kőhajításnyit, akkor kényel
mesen elfértek volna egymás mellett, mert feljebb is és lejjebb is jóval 
szélesebb volt az út. De hátrálásra egyik násznép sem volt hajlandó. 
A vita egyre dühösebb lett, elmondták a másikat mindennek, szidták, 
fenyegették, átkozták egymást.
- Most már akkor se hátrálok meg, ha térden állva könyörögtök - kötötte 
meg magát a fentebb álló família feje.
- Ha leborulsz elém, és a cipőmet csókolod, akkor se engedlek tovább 
- így vágott vissza a lentebb álló családfő.
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- Inkább kővé válók, de el nem engedlek! - fogadkozott a kápolnából 
jövő apa, s szavát visszhangozták a mögötte állók.
- Mi is inkább kővé válunk, de nem engedünk titeket! - kiabálták a 
kápolnába igyekvők.

Abban a pillanatban csend borult a Jakab-hegyre. A vitázók mozdu
latlanná dermedtek: hang többé nem hagyta el a torkukat, haragos 
tekintetük eltompult, kiüresedett. A két családot utolérte a koldus átka: 

kővé váltak mindannyian, bokrétástul, szekerestül, lovastul.

Ha valaki Cserkútról indulva megmássza a Jakab-hegyet, a 
csúcs alatt pár száz lépéssel megtalálja a kővé vált násznépet. 
A moccanatlan menetet az itteniek sokféle szóval illették már, hívták 

őket babás szerköveknek, lakodalmas kőbálványnak, nászsziklának. 
A cserkútiak biztosak abban, hogy azok a sziklák egykor emberek vol
tak, hús-vér emberek. Ám a gőg és az acsarkodás mozdulatlanná tet
te őket. Azon a napon történt ez velük, amikor a legboldogobbak vol
tak. Épp azon a napon.
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A PANNONPOWER Társaságcsoport számára fontos környezete 
megóvása; az aktív környezetvédelem a szigorú környezetvédelmi 
előírások betartása. Ennek szellemében épült meg 2004-ben a biomasz- 

sza-tüzelésű blokk is. A biomassza-tüzelésre való átállás nem ér véget az 
infrastruktúra kiépítésénél, annak ellenére sem, hogy ezzel újabb fontos 
lépést tettünk a megújuló energiafelhasználás növelése felé. Mint fele
lős nagyvállalat, a PannonPower beszállítói kiválasztásánál sem töreke
dett kevesebbre, mint egy olyan szemlélet viszontlátására, amelyet ma
gáénak tudhat. A biomassza-tüzelésre felhasznált tűzifát így csak olyan 
erdészetektől vesszük át, akik óvják környezetüket, és az erdőgazdálko
dásban hosszú távon, felelősen gondolkodnak.
A Mecseki Erdészeti Zrt. tudatosan az előírásoknak megfelelően védi 
közös kincsünket, az erdőt; a fenntartható erdőgazdálkodás az ezred
fordulón túl is nélkülözhetetlen és kikerülhetetlen. Erdeink megóvása, 
megőrzése közös érdekünk - minden erdészt ez a cél vezérel. A Mecseki 
Erdészeti Zrt. ennek megfelelően megszerezte az FSC (Forest Stewards
hip Council - Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa) elnevezésű tanúsítványt. 
Ennek során egy kívülálló, független szervezet tanúsítja, hogy az adott 
területen biológiailag megalapozott, a tartamosság elvét szem előtt tartó 
erdőgazdálkodás folyik, mely megfelel a tanúsító szervezet által megha
tározott alapelveknek és kritériumoknak. A tanúsítási eljárást követően a 
tanúsítvány átadására már 2002-ben sor került.
A PannonPower Társaságcsoport - többek között - a Mecseki Erdészeti Zrt.- 
vel szerződött, hiszen ez a nemzetközileg is elismert tanúsítvány garanciát 
jelent minden környezetéért és az erdőkért aggódó számára.
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Az FSC ugyanis olyan független erdőtanúsítási rendszer, amely ma már 
világszerte hirdeti, hogy létezik a felelősen működő erdőgazdálkodás, és 
az a társadalom számára is hasznos és elfogadható. Az FSC-tanúsítvány 
ma az egyetlen olyan rendszer, amely hitelesen közvetíti a vásárló felé a 
termék magasabb eszmei értékét, hiszen nemzetközileg elfogadott alap
elveken nyugszik, ugyanakkor alkalmazkodik a helyi körülményekhez, 
tükrözi az erdők többcélúságának alapelvét, a gazdasági, környezetvé
delmi és szociális érdekeket képviselő csoportok számára elfogadható. 
Az erdőgazdálkodásban felállított követelmények betartását független, 
akkreditált szervezet igazolja. A tanúsítvány kiegészül egy eredettanúsí
tási rendszerrel, amely követhetővé teszi a faanyagot a (tanúsított) erdőtől 
a végső felhasználóig. A tartamos erdőgazdálkodás szellemében termé
szetes, hogy az FSC-tanúsítványt megszerző erdészetek mindegyike köte
les felelősséggel bánni az erdő fáival, mint kitermelhető nyersanyaggal, 
és fenn kell tartania azt az egyensúlyt, amely a kitermelést követően a 
telepítéssel jön létre. A szigorú előírások vonatkoznak arra, hogy milyen 
körülmények között és milyen fákat lehet kitermelni, ennek megfelelően 
pedig az is szabályozás alá esik, hogy a biomassza-erőművekkel kötött 
hosszú távú stratégiai partnerség esetén melyek azok a területek, ame
lyek biomassza-felhasználás céljából kitermelhetők. Egy olyan erdészet, 
amely megszerezte egy független tanúsító intézet minősítését, nem térhet 
el ezektől a szabályoktól annak kockázata nélkül, hogy azt el is veszít
heti. Az is fontos kérdés, hogy egy felelősséggel gazdálkodó erdészet 
semmilyen körülmények között nem is próbálná meg az erdő „íratlan 
szabályait" felrúgni, hiszen azzal gyakorlatilag mind gazdasági, mind 
ökológiai értelemben hiteltelenné és etikátlanná válik a tevékenysége.
A tartamos, felelősségteljes erdőgazdálkodás, a biomassza-előállítási céllal 
folyó kitermelés egyáltalán nem káros az erdőkre nézve, hiszen pusztán 
annyi történik, hogy egy már meglévő rendszer bizonyos elemei változnak 
csupán meg, maga a rendszer ugyanaz marad. Az erőművek a biomassza
alapanyag felvásárlása során egy szerződésben előre meghatározott keret
ből veszik a faanyagot; így nem fordulhat elő az, hogy a más célra szánt 
készletekből vásárolnak - az erdészetek a faanyagigényeket már jó előre 
megtervezték. Az a veszély sem állhat fenn, hogy az erőműveknek műkö
dés közben „véletlenül" megugrik a faanyagigénye, hiszen a villamos és
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hőenergia-termelés bizonyos keretek között előre kiszámítható, a lakosság 
villamosenergia- és hőfogyasztási szokásai nem változnak drasztikusan. 
A tartamos erdőgazdálkodás természetesen kitér arra is, hogy milyen fákat 
lehet kitermelni és értékesíteni; az FSC-tanúsítvány megszerzésének és 
megtartásának egyik alapfeltétele a nagy természetvédelmi értékű erdők 
fenntartása. A tanúsított erdészetek nagy figyelmet fordítanak arra, hogy 
csak a megfelelő, engedélyezett faanyagot értékesítsék pl. biomassza-alap
anyagként, és semmi esetre se fordulhasson elő, hogy a nagy értéket kép
viselő, ritka fafajták kerüljenek kivágásra. A szigorú szabályok a kitermelés 
minden pontjára kitérnek, egyetlen részterület sem marad szabályozás nél
kül, gyakorlatilag az egész folyamat kontrollált körülmények között zajlik. 
Az erőművek és az erdészetek zökkenőmentes együttműködésének 
záloga az a hosszú távú szerződés, amelyet a cégek egymás között 
egyeztetett feltételek mellett, az FSC-tanúsítvány követelményeit a teljes 
mértékben figyelembe véve megkötnek. A szerződésben lefektetett meny- 
nyiségek alapján ugyanis az erdészetnek van ideje felkészülni arra, hogy 
felelős tervet dolgozzon ki annak érdekében, hogy egyszerre tudja vál
lalni a szerződésben vállalt kötelezettségeit és az FSC-tanúsítvány által 
előírt kötelességeit. A két irányelvrendszer összeegyeztetése egyáltalán 
nem lehetetlen, a megfelelő szabályozással és odafigyeléssel kiválóan 
megoldható. A megfelelő felkészülés után az erdőgazda - jelen esetben a 
szerződő erdészet - képes megtervezni azokat az utánpótlásra irányuló 
lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az erdőkben fennmaradjon 
az egyensúly. Az erőművek vásárlóként lépnek fel, fogyasztásuk a saját 
üzemüknek megfelelően szintén előre megtervezett, a fokozatos nyers
anyagszállítás így nem veszélyezteti túlzott, erőltetett kitermeléssel az 
erdőket. A két igény: a tartamos erdőgazdálkodás és az erőművek nyers
anyagigénye - megfelelő, gondos tervezéssel összeegyeztethető.
Az erdészetek és a biomassza-üzemű kazánokat működtető erőművek 
együttműködése olyan harmóniában történik, ahogyan az az erdők szá
mára a legmegfelelőbb. Az erdőkkel való kíméletes bánásmód alapköve
telmény, minden ennek ellentmondó intézkedés gyakorlatilag mindkét 
fél számára teljességgel illogikus lenne. Az erőművek számára az erdő 
potenciális biomasszaforrás, tehát alapvető érdekük a fenntartható erdő
gazdálkodás szorgalmazása. Az erdészetek számára pedig az erdő a léte
zésük elengedhetetlen feltétele - ennek megfelelően kizárólagos érdekük 
az erdő felelős, fenntartható művelése. ________

' MECSEKI ERDÉSZETI ZR1
/ természetes úton...
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„HADD FOLYJON SZABADON..."

- a Dráva folyó múltja és jövője -

Borián György

A Dráva forrása Olaszországban

A Dráva - ez az elmúlt évtizedekben Magyarországon szinte elfe
lejtett folyó - akár Közép-Európa metaforája is lehetne, hiszen az 
Alpoktól a Dunáig tartó hétszáz kilométeres útján öt országot, számos 

nemzetet, kultúrát köt össze. Olaszországban, a dél-tiroli Alpokban apró 
forrásként induló folyó nagy völgyekben halad Ausztriában, miközben 
a Moll és lsei folyók jelentősen megnövelik vízhozamát.

Az Isel És a Dráva torkolata

A szlovén hegyeket elhagyva a folyó a Pannon-síkságra ér. Legna
gyobb mellékfolyójának, a Murának a torkolata alatt jó darabon 
Horvátországban, majd hol Magyarországon, hol ismét Horvátország

ban kanyarog. Magyarországról Mattynál kilépve végleg Horvátországé 
lesz a folyó, és Eszék alatt, Aljmas községnél ömlik a Dunába.
A Dráva 1192 m tengerszint feletti magasságban ered és 82 m magas
ságban torkollik a Duna 1382 fkm-be. így a folyó a 733 km-es úton 1110 
métert veszít a magasságából, azaz az átlagos vízszintesés 1,51 m/km. 
Átlagos vízhozama 500 m3/s körül van.

Ausztria

Duna

/I Dráva folyó vizgyüjtö területe 

Olaszország

Horvátország
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A 43 238 km2 területű víz
gyűjtőjén öt ország osz
tozik: Olaszország 86,4 km2, 

Ausztria 22613,5 km2, (az 
összterület 52,3%-a), Szlové
nia 4972,4 km2, Horvátország 
7134,3 km2, és Magyarország 
8431,4 km2.
A folyó hosszú útja során 
mindössze két nagyobb vá
rost érint: Szlovéniában Ma
ribort és Horvátországban 
Eszéket. Ennek köszönhetően

a mai napig Európa egyik legtisztább vizű folyója maradt.
A vízállásokat tekintve a Drávának és legnagyobb mellékfolyójának, a 
Mura vízgyűjtő területeinek hasonló jellege miatt a két folyó kis- és nagyvi- 
zei találkozhatnak, és emiatt igen szélsőséges vízállások fordulhatnak elő.

Szélsőséges vízállások Barcsnál
(2005. augusztus: + 350 cm es 2006. október: - 80 cm )

A Dráva múltja: a gazdasági tevékenységek

A Dráva magán viseli az emberiség XIX. és XX. századi természetát
alakító tevékenységének szinte minden nyomát. Huszonkét nagy 
vízerőművet építettek a folyó felső és középső szakaszán, ráadásul Auszt

riában és Szlovéniában kibetonozták szinte a teljes medret, míg Magyar
országon a kanyarulatok többségét kiegyenesítették az elmúlt 150 évben. 
A XIX. század végétől pedig megindult az intenzív kavicsbányászat. Mivel 
ezen „technikai fejlődést és haladást" jelképező tevékenységek ismerete 
nélkül nehéz megérteni a Dráva folyó jelenét, röviden tekintsük át ezeket.
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1. Folyószabályozások

A folyószabályozások tanulmányozásához az ún. I. katonai felmérés 
(1766-90) ad igen jó alapokat. Ezek a térképek ugyanis a folyam
szabályozások előtti állapotában ábrázolják hazánkat, amikor még óriási 

területek álltak víz alatt. A térképészeknek országleírást is kellett készí
teniük a Haditanács számára, melyben „a folyókat mélységük, szélessé
gük, partjaik minősége, gyalogosok, lovasok és kocsik számára alkalmas 
gázlók feltüntetésével" kellett ismertetni.

Az I. katonai felmérés (1782-1785)

A XVIII. század végére részletes, megbízható térképek nélkül a had
seregek már nem tudtak hatékonyan hadat viselni. A 7 éves há
ború keserű tapasztalatain okulva, Lacy Móric főhadiszállásmester ja

vaslata alapján, Daun tábornagy 1764. május 5-én a Haditanács nevében 
részletes előterjesztést tett Mária Teréziának a birodalom összes országai 
felmérésére. Ennek az előterjesztésnek az alapján indultak meg aztán az 
I. katonai országos felvétel rendszeres térképező munkái.
A felmérés az Oszt
rák Birodalom ösz- 
szes tagországára, 
tartományára kiter
jedt. A szűkebb ér
telemben vett Ma
gyarország fel
vétele 1782-1785 
években folyt le. Az 
osztrák szakiroda
lom „Erste Landes
aufnahme" - „Első 
országfelmérés" né
ven tartja számon, 
de miután a felmérés egy része már II. József uralkodása alatt ment vég
be (1780-tól), gyakori a „Josephinische Aufnahme" elnevezés is. A ma
gyar szakirodalomban az „I. katonai felmérés" mellett szintén használa
tos a „József-korabeli felvétel" elnevezés is.
A II. katonai felmérés (1819-1869) során készült térképeken már jól lát
hatók a Barcs alatti folyószabályozások nyomai.
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II. katonai felmérés (1819-1869)

I. katonai felmérés nem összefüggő, egységes felmérés volt, hanem 
z országok és tartományok részletfelméréseinek sorozata. A felmé

rés alapján készült kisebb méretarányú térképművek kéziratos szelvények 
voltak, nyomtatásban nem jelentek meg. Ezen okok, valamint a napóleoni 
fenyegetettség miatt I. Ferenc császár 1806. április 2-án rendelte el a „Zwei- 
te oder Franziszeischel Landesaufnahme"-t, (a második ill. Ferenc-féle or
szágfelmérést), amelyet jelenleg II. katonai felmérésnek hívunk.
Az I. katonai felmérés térképei különböző méretarányban készültek, a 
II. katonai felmérésnél már egységesebb a térképek méretaránya. A II. 
katonai felmérés térképei a korszak legrészletesebb nyomtatott térképei 
voltak, melyeket rézmetszetek formájában sokszorosítottak.
A Magyar Királyság felmérése (a Temesi Bánsággal és a Bánsági Határ
őrvidékkel együtt) 1819-1869 között folyt, többszöri megszakítással.

A térképeket tanulmányozva 
könnyen megérthetjük, hogy 
miért vannak mind Magyaror
szágnak, mind Horvátország
nak a Dráva folyó mindkét ol
dalán területei. Ugyanis Tria
nonban a II. katonai felmérés 
szerinti Dráva folyót tekintet
ték érvényes helyzetnek, holott 
számos helyen már régen más
hol folyt a folyó a mederátvá
gások és a természetes meder
vándorlás következtében.

A Dráva Barcsnál: II. katonai felmérés 
(jól látszanak a Barcs és Drávatamási közti átvágások!)]

A Dráva Barcsnál: 1968
(Az országhatár a II. katonai felmérés Dráva folyójával egyezik meg.)
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A folyószabályozások 
jelentősen lerövidítet
ték a folyó hosszát, ami 
számos gazdasági előny 
mellett a meder feneké
nek folyamatos mélyü
léséhez is vezet. Ugyanis 
árvizek esetén a nagy 
mennyiségű, nagy ener
giával lezúduló víz nem 
tud megfelelően szét
terülni, aminek követ
keztében fokozatosan 
bontja, mélyíti a meder
feneket.

A Dráva Barcsnál 1993-ban
(A légi fotón jól kivehetők az egykori kanyarulatok.)

2. A VÍZERŐMŰVEK

A Dráva első erőműve
1939-43 közüli készült Schumbecknél.

Az első erőmű 
1939-43 között 
épült a Dráván Auszt

riában. Azóta Ausztri
ában összesen 11, Szlo
véniában 8, Horvátor
szágban 3 vízerőmű 
készült a Dráván. Míg 
az Alpokban a völgy
zárógátak nem okoz
nak különösebb prob
lémát, addig a szlovén 
és horvát síkvidéki 
erőművek tározói már 
jelentősen megváltoz
tatják a folyó életét.
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A két kép rendkívül szemléletesen mutatja be, hogy a Dubravai erőmű táro
zója egy nagy tóvá, azaz állóvízzé alakította a Dráva folyót. Ezért lenne fon
tos, hogy ne épüljön meg a Novo Virjénél (Bélavár határában) tervezett újabb 
erőmű. Ennek az erőműnek a tározója egy újabb 25 km-es szakaszt alakítana 
át állóvízzé, és ezzel a Dráva utolsó érintetlen szakasza tűnne el örökre.

Azon túl, hogy az érkező hordalék a tározótérben leülepszik, az erőmű
vek csúcsrajáratása miatt egészen Barcsig jól kimutatható a napi vízszint- 
ingadozás. (Őrtilosnál kb. 80 cm, Barcsnál 40 cm.) A medererózió mellett a 
vízszint ingadozása rendkívül kedvezőtlenül hat az élővilágra: elsősorban 
a zátony fészkelő madarak és a halak szaporodását érinti igen károsan.
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3. A KAVICS KOTRÁS

Az emberek már régen felismerték a drávai kavics építőipari jelentő
ségét, de ipari mértékben csak 1869-től, a Zákány-Kapronca-Zágráb 
vasútvonal építése óta bányásszák a kavicsot. Kezdetben kézi erővel dol

goztak a part közelében, de 1912-től a Hinko, Freund és Fiai társaság gőz
gépek segítségével már 12 méter mélyről is képes volt kavicsot bányászni. 
A kavicsbányászat az utóbbi évtizedekben azért jelent nagyobb veszélyt 
a meder mélyülése szempontjából, mint 50 évvel ezelőtt, mert az erőmű
vek jelentősen csökkentik a hordalék mennyiségét.
A kavicszátony és a folyómeder bányászata nemcsak közvetlenül a 
zátony élővilágának megsemmisítésével és a folyó természetes dinami
kájának megbontásával jár, hanem komoly hatásai vannak a környező 
területekre is. A kitermelés okozta medermélyítés talajvízszintcsökke- 
nést okoz, amely az ártéri erdők és a vizes élőhelyek kiszáradásához, az 
ott élő állat- és növényfajok pusztulásához vezethet. A mezőgazdasági 
területek és a települések ugyancsak megérzik a talajvíz csökkenésének 
káros következményeit.

Az emberi tevékenységek következményei:folyamatosan csökkenő vízállások.

A magyar szakaszokon jelenleg vízi közlekedési megfontolásokból kotor
ják a folyómedret, holott a Dráván évtizedek óta nem jellemző a hajózás. 
Márpedig a kavicszátonyok fontos élőhelyet jelentenek sok növény- és 
állatfaj számára. A megoldást az jelenthetné, ha a Dráván feleslegesen 
nem tartanának nyilván folyószakaszokat vízi útként.
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A Dráva jövője: az ökoturizmus

A vízvári holtág

A Dráva folyó gazdasági jelentősége a magyar szakaszon az I. vi
lágháborút követően különböző okokból (a vízi szállítás szerepe 
csökkent, a magyar-jugoszláv rossz viszony stb.) jelentősen csökkent. 

Az 1989-es rendszerváltás után is csak néhány éven keresztül vált sza
baddá a folyó, aztán kitört a szerb-horvát háború.
A Duna-Dráva Nemzeti Park 1996-ban történt megalakulása óta a Dráva 
folyó teljes hazai szakasza védettséget élvez. Bízunk benne, hogy ez a 
tény hosszú távon meghatározza a folyó jövőjét: azaz sikerül a folyó és 
az itt élő emberek tevékenységei között harmóniát találni.

Ilyen tevékenység lehet a világgaz
daság talán legdinamikusabban 
növekvő iparágának, az idegen
forgalomnak egyik ága: az ökotu
rizmus. A Nemzetközi ökoturisz- 
tikai Társaság 1991-ben fogalmaz
ta meg a mai napig is általánosan 
elfogadott definíciót: „az ökoturiz
mus természeti tájakhoz irányu
ló, felelősségteljes utazás, mely 
megóvja a környezetet és fenn
tartja a helyi lakosság jólétét."

Az ökoturizmus egyaránt jelent gyűjtőfogalmat és szemléletet is. Mint 
gyűjtőfogalom a turizmus olyan különböző formáit jelenti, amelyek a 
természeti-biológiai erőforrások fenntartható használatán alapulnak az 
adott ökoszisztéma teherbíró képességén belül, mint a nemzeti parkok 
látogatása, a madárles, a természetjárás vagy a víziturizmus. Szemléletet 
pedig úgy jelent, hogy a turizmus járuljon hozzá az ökoszisztéma megőr
zéséhez, és semmiképp se károsítsa a természeti és kulturális értékeket. 
A Dráva magyarországi szakaszán az ökoturizmus számos ága fejlődés
nek indult. Egyre több kerékpáros és horgász érkezik a térségbe, a barcsi 
és a drávaszabolcsi sétahajózáson részt vevők száma is ígéretesen növek
szik, de a legnagyobb attrakciót mégis a drávai vízitúrák jelentik.
Vajon miért? A vízitúrázók egy része az izgalommal, veszélyérzettel 
kombinált különleges élményt keresi, hogy kipróbálhassa saját magát. 
A vízitúrázók másik nagy csoportja egyszerűen csak egy baráti társaság
gal a nagy városoktól távoli természeti környezetben eltöltött szabad
ság lehetőségét keresi a vízitúrában. Bizton állíthatjuk, hogy mindkét 
csoport számára a Dráva folyó ideális hely! Ráadásul a Nemzeti Park
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mindent megtesz annak érdekében, hogy fogékonnyá tegye a túrázókat 
a természeti értékek iránt: sokuknak a túra végére maga a Dráva folyó 
érintetlen természete válik a legmaradandóbb élménnyé!

Vízitúrák a Nemzeti Parkban

Mit nyújt a Duna-Drá- 
va Nemzeti Park a 
vízitúrázóknak? Elsősorban 

a csend, a nyugalom és a 
zavartalanság élményét az
által, hogy a Dráva folyón a 
terület természeti és kultu
rális értékeinek bemutatá
sát szolgáló speciális, mi
nőségi vízi ökoturizmust 
(kenus evezés) támogatja. 
A max. 35 fős csoportok 
kétnaponta történő indulá
sa - a Dráva túlterheltségének elkerülése mellett - egy expedíció élmé
nyét nyújtja a túrázóknak. Ha betartják az előírásokat, akkor akár egy 
hétig evezhetnek úgy Európa szívében, hogy alig találkoznak emberek
kel. Viszont láthatnak egy gyönyörű folyót magaspartokkal, frissen for
málódó szigetekkel, kavicszátonyokkal, érintetlen mellékágakkal, ritka, 
védett madarakkal. A csendben evező túrázók szinte mindig megpillant
hatnak fekete gólyát, réti sast, gyurgyalagot, jégmadarat, és egy kis sze
rencsével még kiscsért is.

A Dráva folyó természeti értékei

gyorsan áramló folyóvízben több, hazánkban csak innen is
isiga-, kérész- és tegzes faj él. Külön ki kell emelni a drávai 

tegzest, melynek Földünkön egyedüli élőhelye a Dráva. Gazdag a folyó 
szitakötőfaunája, melyben nemzetközi egyezményekkel védett fajok - pl. 
erdei szitakötő, sárgalábú szitakötő - is megtalálhatók. A Drávában és 
mellékvizeiben a hazai halfajok mintegy 2/3-a megtalálható, melyek kö
zött 20 védett faj is szerepel. Különösen jelentős természeti érték a foko
zottan védett magyar és német bucó, továbbá a ritka felpillantó küllő, il
letve a stabil populációval rendelkező leánykoncér és botos kölönte.
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A Dráva a vízimadarak vonulásában és telelésében meghatározó jelentő
ségű, az őszi-tavaszi és különösen a téli időszakban több ezer vízimadár 
gyülekezik a folyón. Rendszeresen előfordul a területen több, fokozottan 
védett madárfaj (kis kárókatona, kis kócsag, nagy kócsag, halászsas stb.). 
A drávai zátonyszigetek igen értékes élőhelyek. A megtelepedő bokor
füzesekben él a védett parti fűz és a hazánkban csak itt előforduló 
csermelyciprus. A zátonyszigetek különleges fészkelő közösségének 
tagja a kis lile, a küszvágó csér és a ritka, Magyarországon másutt nem 
fészkelő kis csér. A folyót kísérő meredek partfalban több ezer pár parti 
fecske, illetve a színpompás jégmadár és gyurgyalag fészkel. A puhafa
ligetekben élő fontosabb védett növényfaj a kígyónyelvpáfrány, a magas
szárú kocsord és a gyakran tömeges téli zsurló. Fontos természeti érték 
a magyar színjátszó lepke. A fűz-nyár erdők gazdag madárvilágából a 
fokozottan védett fekete gólya és rétisas érdemel említést.
A drávai vízitúrák lebonyolításához szükséges engedélyeket a Duna- 
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság adja meg a túrázók részére. A túrá
zóknak az államhatár átlépésével járó vízitúra esetén a Határőrségtől 
is szükséges az engedélyeket beszerezni! (ők a horvát engedélyeket is 
beszerzik.)
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a folyóparton a túrázók szá
mára 7 táborhelyet alakított ki, éjszakázni csak e táborhelyeken lehet. 
A táborhelyeken hulladékgyűjtő konténerek, illemhelyek, tájékoztató 
táblák, tűzrakó helyek, rönkasztalok és rönkpadok kerültek elhelyezésre. 
A kétnaponta induló csoportok maximális létszáma 35 fő lehet.

Éjszakázásra kijelölt táborhelyek:
- Őrtilos, vasútállomás (236 fkm)
- Vízvár, kompkikötő (191 fkm)
- Barcs, Dráva-híd (152,3 fkm)
- Szentborbás, vízház (133 fkm)
- Drávasztára, kikötő (115,5 fkm)
- Vejti, rév (98 fkm)
- Drávaszabolcs, közúti híd melletti rakpart (78 fkm)

Csak pihenő- és megállóhelyek:
- Heresznye, csónakkikötő (185 fkm)
- Barcs, Csomoros-sziget (149 fkm)
- Drávatamási, DDNP Természetismereti Oktatási Központ (144 fkm)
- Kisszentmárton-Majlátpuszta, (a majláti tó vizét a Drávába vezető csa
torna torkolatának keleti felén) 96 fkm
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Lehetőség van táborozás nélküli egynapos evezésekre is.
- Barcs-Csomoros-sziget (oda-vissza 6 km)
- Barcs-Csomoros-sziget-Drávatamási (20 km)
- Barcs-Csomoros-sziget-Drávatamási-Szentborbás (30 km)
- Vízvár-Heresznye (10 km)
- Vízvár-Barcs (38 km)
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A teljes túrákra történő jelentkezések határideje az adott év március 31. 
napja, míg az egynapos evezésekre az indulást megelőző tizedik nap.

Röviden ismertetem a drávai vízitúrák legérdekesebb látnivalóit az 
egyes vízitúraszakaszok szerint:

Őrtilos (236 fkm)

A táborhely közvetlenül a Dráva és a Mura folyók torkolatánál ke
rült kialakításra. A két gyors folyó örvénylő találkozása páratlan, 
de a kezdő túrázók számára kissé félelmetes látványt nyújt. A táborhely

től mintegy 2 km hosszú tanösvény indul, és 20 tájékoztató tábla segítsé
gével mutatja be a Dráva folyó és ártere természeti értékeit.
Örtilosban mindenképp érdemes felsétálni a Szentmihály-hegyre, mert 
az 1763-ban épült templomtól gyönyörű kilátás tárul elénk: a drávai zá

tonyok, ártéri erdők mellett a hor- 
vát hegyvonulatok is láthatók. Jó 
időben a dubravai erőmű hatal
mas tározója még szabad szemmel 
is látható. A Szentmihály-hegyen 
információs táblák tájékoztatják a 
túrázókat a látnivalókról.

A Szentmihály-hegyi templom és tanösvény

Az őrtilosi Dráva szakasz egy másik gyönyörű panorámát nyújtó 
pontja az ún. Fesztung. Az emlékmű azon 1848-as honvédeknek 
állít emléket, akik a Dráván átkelő Jellasics horvát bán seregét próbálták 

fel tartóztatni.
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A több mint negyven kilométeres 
szakasz a gyors sodrás, az örvé
nyek és a három nagy híd alatti 
evezés miatt felejthetetlen élményt 
és lélegzetelállító izgalmakat nyújt 
a túrázóknak.

Indulás a Murn torkolattól

Vízvár (191 fkm)

A vízvári táborhelytől tanös
vény vezet a faluba. A nagy
méretű táblák a Dráva és ártéri er

deinek természeti értékeivel ismer
teti meg a túrázókat.
A Vízvár-Barcs szakasz legszebb lát
ványa a heresznyei magaspart felé kö
zeledéskor tárul a túrázók elé. A több

Pihenő a vízvári táborhelyen

lásokkal, a partfalban fészkelő ezernyi 
madár csivitelésével a túra egyik leg
emlékezetesebb pillanatai közé tar
tozik. A magasparttal szemközti ma
gyar terület felett szinte mindig meg
figyelhetők a méltóságteljesen köröző 
rétisasok, akik időnként le-letekinte- 
nek a váratlan látogatókra...

107



Borián György: „Hadd folyjon szabadon..."

A túra számos kompátkelőt 
keresztez, amelyek nagy ré
sze sajnos már nem üzemel. 
Az egyik még nagy forgalmú 
komp Kriznicánál működik: 
két horvát területet köt össze 
és főleg mezőgazdasági gé
peket szállít. Az átkelő iga
zi látványossága a gyalogos 
függőhíd.

Barcs (152 fkm)

Barcson érdemes felkeresni a folyótól nem túl messze található Dráva 
Múzeumot. A helytörténeti kiállítás érdekes adatokkal szolgál Barcs 
és a Dráva történetéről.
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Közeledik n Csomoros-sziget

Barcstól három kilométer evezés után érünk a Csomoros-szigetre, a Dráva 
egyetlen szabadon látogatható szigetéhez. A 2003-ban „megnyitott" szi
geten egy húsz táblából álló tanösvény ismerteti a Dráva folyó és szigetei
nek élővilágát. A sziget a barcsi sétahajó egyik népszerű megállóhelye.

Pontosan az út felénél érünk Dráva- 
tamásiba, ahol a Nemzeti Park Ter
mészetismereti Oktatási Központja 
várja a látogatókat. Előzetes egyez
tetés alapján a túrázók megpihen
hetnek és hűsölhetnek a kertben, 
valamint előadást is hallgathatnak 
a térségről. Nagy melegben a gyere
kek fagyizhatnak, a felnőttek pedig 
szomjukat olthatják a Zöld Sasban.

SzENTBORBÁS (133 FKM)

Akikötést könnyítő hajórámpával rendelkező szentborbási táborhely 
közvetlenül a Nemzeti Park vendégháza alatt található. Az egykor 
forgalmas hajókikötő partfaláról - különösen napnyugtakor és napfelkel

tekor - felejthetetlen látványt nyújt a hosszan kanyargó Dráva folyó.
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Két kiépített tűzrakó hely áll a 
főzni szerető túrázók rendelkezé
sére. Mivel mind az előző, mind a 
következő szakasz aránylag rövid, 
ezért bőven van idő a szakácstudo
mányok bemutatására.

Napnyugta és napkelte Szentlwrbásuál

110



Borián György: „Hadd folyjon szabadon..."

Szentborbást elhagyva megjelennek a folyó alsó szakasz jellegére utaló 
homokpadok, amelyek különösen a nagy kánikulai napokon csábítják 
kikötésre a felforrósodott kenusokat.

Dráva sztár a (115,5 fkm)

Előzetes megrendelés alapján 
lovas kocsi várja a túrázókat, 
és viszi a 4 km-re levő Drávaivá- 

nyi falu református templomához. 
Az Ormánság festett kazettás temp
lomai közül ez van a legszebb ál
lapotban, ezért mindenképp ér
demes megtekinteni. Visszafelé a 
lovas kocsi megáll a Seoska ven
déglőnél, ahol igazi tájjellegű hor- 
vát ételeket lehet fogyasztani.

A sztárai kikötőben kiépítésre 
került táborhelyet az önkormány
zat fúrt kútról működő vizesblok
kal látta el. A kikötő igen kedvelt 
helye a fellendülőben lévő horgász
turizmusnak: egészen messziről is 
járnak ide szenvedélyes horgászok 
a drávai halért.
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A profi ólInl fogott 21) kilós harcsa

A vejti lóborheh/

Ve/ti (98 fkm)

Drávasztára és Vejti kö
zött már jelentősen las
sul a folyó sebessége, érezhe

tően többet kell evezni. Ezért 
a fokozatosan fáradó túrázók 
az előírásokat megszegve egy
re gyakrabban esnek bűnbe: 
meg-megállnak egy fürdőzés
re a tengerpartokra emlékezte
tő homokfövenyeken. Zaláié
nál (109 fkm) a túra áthalad a 
Dráva folyó utolsó átvágásán: 
a jobbra eső mesterséges János-

sziget mindössze 1992-ben jött létre az 
ún. Zalátai-átvágás révén.
A vejti Rév-tisztásnál lévő táborhely 
egy igazi ártéri erdő közepén talál
ható, távol minden emberi hatástól. 
A vejti gátőrön kívül mindössze néhány 
horgász emlékezteti a túrázókat arra, 
hogy valahol Európa közepén járnak.
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Drávaszabolcs (78 fkm)

Adrávai túrák hazai végállomása a Drávaszabolcsi közúti hídnál lé
vő kikötő. 2006 őszén megnyílt a vízi határátkelő hely is, amely re
mélhetőleg egyszerűbbé teszi a túrák tovább haladását Horvátországba.

A drávaszabolcsi vízi határátkelő hely

A vízitúrák végén azokat, 
akik nem rohannak visz- 
sza a nagyvárosi nyüzs
gésbe, számos programle
hetőség várja a közelben. 
Elsősorban egy villányi 
borozás vagy egy harká
nyi fürdőzés feledtetheti 
a túra okozta egészséges 
fáradtságot. De a Maty- 
tyi Madáremlékparkot, a 
siklósi várat vagy a má- 
riagyűdi kegytemplomot 
is érdemes felkeresni.
A vízitúrák többségéről 
elmondhatjuk, hogy a természet és a népi kultúra iránt fogékony turistá
kat vonzzák. Azok a túrázók, akik kellemes élményeket szereznek, job
ban kötődnek majd a helyszínhez és annak természeti értékeihez. Az ér
zelmileg motivált emberek nagyobb valószínűséggel szeretnék kivenni 
részüket a természetvédelem támogatásából, hogy ezzel is hozzájárulja
nak az általuk éppen megcsodált értékek megóvásához. De azért, hogy a 
látogatók támogassák a helyi értékek fenntartását, a lakosságnak színvo
nalas és vonzó szolgáltatást kell nyújtania. (Jó példa erre a már említett 
drávasztárai lovas kocsizás.)
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feledett hagyományaikat, akkor ismét büszkék lesznek ezekre az érté
kekre, és maguk is határozottabban kiállnak megőrzésükért. Két külföldi 
példát is bemutatnék az egykori hagyományok feltámasztására.

Végezetül nemrég elhunyt walesi 
barátunk, Dávid Reeder gondola
tait idézem Goran Safarek Dráva c. 
könyvéhez írt előszavából: „Azért 
élek és dolgozom a Dráváért, mert 
beleszerettem természeti értékei
be, a gyönyörű tájba és az itt élő 
emberekbe, és munkámat a hor- 
vát himnusz sorai vezérlik: Hadd 
folyjon a Dráva szabadon..."
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SEJ-HAJ, GYÖNGYVIRÁG...

Trebbin Ágost

„Képzelj el egy világot virágok, fák nélkül, s a kép, ami felrémlik előtted, 
az üresség, a halál képe."

Gyermekkorom nagy részét fa
lun éltem le. Még jól emlék
szem, hogy a hét bizonyos napja

in erdőszélen élő nénikék jelentek 
meg, és különböző erdő által meg
termett, évszakoktól függő termé
keket próbáltak fillérekért értékesí
teni. Télen rozsét, tavasszal vadvi
rágot, nyáron különböző gombákat, 
somot, szedret hoztak. Ezek nem 
voltak jelentős mennyiségek, az er
dő évről évre könnyedén pótolta a 
veszteségeket.
Az évek múlásával egyre többen 
próbáltak egy kis mellékkeresetre 
szert tenni az erdőből. Egy-egy ta
vaszi ünnep, népszerűbb névnap

előtt csupaszra tarolták az erdei tisz
tásokat, patakpartokat. Nem mene
kült előlük a hóvirág, gyöngyvirág, 
ibolya, medvehagyma, de még a 
mindig is védettnek számító báná
ti bazsarózsa sem. A tragédia akkor 
következett be, amikor már nem 
elégedtek meg a virágokkal, hanem 
a töveket is kirángatták a földből. 
A barbár pusztítás ellen az erdő 
már nem tudott mit tenni. Egyre 
kevesebb lett a virág, Európa-szer- 
te védett fajokat fenyeget a teljes ki
pusztulás veszélye.
A probléma nem új keletű. Száz 
évvel ezelőtti újságban olvastam 
ezt a kis cikket:
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„A mecseki erdő gyógy füvei. Évekkel 
ezelőtt élt városunkban egy özvegy 
asszony, aki ismerte a mi Mecsekünk 
összes gyógyfüveit s egész nyáron 
szedte, szedegette, gyűjtötte halomra 
a különböző gyógyhatású füveket, 
lakása padlásán gondosan megszá- 
rogatta s Bécsbe expediálta szárí
tott füveit, ahonnan becsomagolva, 
mint „Három király tea", „Ezerjó" 
s a mindenható a megmondhatója,
miféle elnevezéssel kerültek vissza hozzánk a gyógyszertárba, fűszeres boltokba 
s drága pénzen vette az itteni közönség. Most senki se vesződik a pécsi gyógy
füvekkel. Mindössze a hegyhátiak tépik ki gyökerestől a „melissa officinalis"-t, 
az úgynevezett Mecsek teát s nagy költségeken árulják a pécsi piacon. Minthogy 
botanikusaink s a hozzáértők állítása szerint a mecseki erdőség teles tele van jó 
hatású gyógyfüvekkel s ezek a füvek kétségtelenül értéket képviselnek, jó lenne 
gondoskodni róla, hogy valaki szedje és értékesítse. Ha már annyira a keblünkön 
hordjuk a „tulipán" -t, jó lenne a gyógyfüvek, erdei és mezei teák gyűjtését, keze
lését, árusítását is magyar kézbe venni. Bármily csekélynek látszó is a haszon, 
mégiscsak haszonnal járna ez is. A drogisták, vagy gyógyszerészek vállalkoz
hatnának erre leginkább. Ha bécsieknek és külföldieknek kifizeti a fáradtságát a 

gyógyfüvekkel való kereskedés; miért ne 
volna érdemes ezzel magyar embernek 
foglalkozni? Ne akarjon mindenki egy
szerre milliomos lenni s végtére is fillér
ből lesz a korona."
Most az utolsó pillanatban, az erdei 
virágok teljes kipusztulása előtt talán 
mégiscsak történt valami igen fontos! 
Az EU-tag Magyarországon minisz
teri rendelet jelent meg a hóvirágok 
védelméről. A hóvirág szedése, árusí
tása mindenütt tilos! A törvény meg
szegői ellen szabálysértési eljárást 
kezdeményeznek a hatóságok, mely
nek büntetése akár 100.000 forint is 
lehet. Bízzunk abban 
a rendelkezés szigorú, de az ellenőr
zés is hatékony lesz.

, hogy nem csak
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Szívből reméljük, hogy hasonló szigorú rendelkezések fogják óvni a többi 
mecseki értékünket is. Fokozott védelemben fog részesülni a gyöngyvi
rág, az illatos hunyor, az ibolya, a medvehagyma, a bánáti bazsarózsa, a 
zergevirág és a többi értékes erdei növényünk, vadvirágunk is.
Az Európai Unió Kulturális Fővárosának minden kis értékre szüksége 
van! Az idegenforgalom egyik fontos, meghatározó eleme lehet, hogy 
milyen állapotban van a várost határoló erdőség és a csodálatos Mecsek 
faunája és flórája.
Az Európa-szerte jegyzett, fontos kulturális és egyháztörténeti ritkaságok 
megbecsülése mellett fontos, hogy ne feledkezzünk meg a városunk köz
vetlen környezetében lévő erdők, természeti kincsek védelméről sem.
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A FEKETE-HEGY

Dudás György

Magyarország legdélibb 
fekvésű hegysége, a

Villányi-hegység minden bi
zonnyal az egyik leggazdagabb 
hazai terület - legyen szó akár 
geológiai, őslénytani, növény- 
és állattani, akár kultúrtörténe
ti, történelmi vagy tájképi érté
kekről. A Fekete-hegy (341 m) 
a Villányi-hegység keleti vé
gén található szinte elbújva a 
kb. 100 m-rel magasabb Szár- 
somlyó mögött. Nevét is az el
helyezkedéséből kaphatta, mert bizonyos napszakokban a Szársomlyó 
árnyékot vet rá, és lehet, hogy innen a Fekete-hegy elnevezés.
Ha nyugati irányból, például a Siklósi várból tekintünk a Szársomlyó 
felé, láthatjuk, hogy a Fekete-hegy nem egy „eltakart, háttérbe szorult kis 
dombocska", hanem igenis, a Szársomlyó szerves része.
Ezt az állítást régi írások is alátámasztják, hisz például a növények, álla
tok, lelőhelycéduláin szereplő helységnevek (Nagyharsány-Dobogó, 
Szársomlyó-Dobogó) pontosan a Fekete-hegyre utalnak, tehát sok eset
ben nem különálló hegyként szerepel az írásokon, hanem mint a Szár
somlyó egy része. A Dobogó név egy helybeli öreg bácsi szerint onnan 
ered, hogy vannak a hegynek bizonyos pontjai, ahol az ember ha ugrál, 
dobog a lába alatt a talaj, mert a föld alatt egy nagy üreg található, ezt 
igazolandó mondta, hogy gyerekkorában az egyik este egy sziklanyílá
son keresztül órákig repültek ki a denevérek.

A Fekete-hegyet kicsit mostohábban kezelték a kutatók, mint pl. a 
Szársomlyót, így kevesebb adat állt rendelkezésünkre, hogy pontosan 
megállapítsuk a terület értékeit, és megóvásuk, fenntartásuk, kezelésük 
szempontjából kijelöljük a kívánt irányt.
Főleg az újabb botanikai felméréseknek köszönhetően több olyan védett 
es ritka növényfaj került elő a hegyről, amelyeknek nem, vagy csak 
régebbi adata volt a Fekete-hegyen. Az értékek a részben megmaradt ter
mészetközeli állapotú - a déli oldalon és a gerincen - mészkedvelő nyílt
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és zárt sziklagyepekre, molyhos tölgyes karsztbokorerdőkre - az északi 
oldalon törmeléklejtő erdőkre, szurdokerdőkre és sziklai bükkösökre, 
dél-dunántúli ezüsthársas-bükkösökre és gyertyános-tölgyesekre kon
centrálódnak.
Az értékek leltárba vétele hozta meg azt a felismerést, hogy egy igen 
értékes területtel van dolgunk, és ennek eredményeként 1997-ben védetté 
nyilvánították a hegyet:

25/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet

a Fekete-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi Lili, törvény 85. §-ának b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján az érdekeltekkel egyetértésben a következőket 
rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom „Fekete-hegy” elnevezéssel a Nagyharsány 058,088, 
091,094, 0104,0120, 0146, Villánykövesd 024/A, B ingatlan-nyilvántartási 
helyrajzi számú, összesen 94,6 hektár kiterjedésű területet.

2. § A természetvédelmi területből fokozottan védetté nyilvánítom a Nagyhar
sány 061/AH, 077, 079, 085, 0104 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 
valamint Villánykövesd 024/A ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számból az 5C 
erdőgazdasági üzem tervi jelű erdőrészletet.

3. § A védetté nyilvánítás célja a Fekete-hegy fajgazdag növényegyütteseinek és 
állatvilágának megőrzése a fokozottan védett növények élőhelyének védelme.

4. § A terület természetvédelmi kezelői feladatait a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság látja el.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

védetté nyilvánítás kötelezettségekkel is jár, így több élőhelyfenn-
 tartó, rekonstrukciós munka elvégzése is elengedhetetlen volt a 

hegyen, és természetesen napjainkban is mindent megteszünk, hogy az 
általunk elképzelt állapotokat hosszú távon fenntartsuk.
Cserjeirtás, melynek célja a még meglévő gyepek megőrzése, becserjése- 
désük megakadályozása, eredeti területük visszaállítása, illetve konkrétan 
egy faj, a bíbor sallangvirág élőhelyének megóvása. Ilyen megóvandó gye-
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pek találhatók a déli oldalon, illetve a gerincen. Mindkét helyen - de főleg 
a gerinci részen - nagy gondot okoz az akác- és a bálványfa jelenléte. 
Mindkét fafajjal küzd a természetvédelem, de a szársomlyói példából 
kiindulva nem vagyok nagyon optimista, és véleményem szerint a bál
ványfa kiirthatatlan bizonyos területekről.
A hegyen még találkozhatunk présházmaradványokkal, így valószínű
nek tűnik, hogy a mainál feljebb is voltak szőlők. Sajnos ezeket a felha
gyott területeket is főleg az akác vette birtokba, de nagyon sok diófát is 
találunk, főleg a déli oldal hegylábi részein.
Mint már említettem, nem csak elérni szeretnénk ezen állapotokat, ha
nem hosszú távon fenntartani, így ez minden évben megoldásra váró fel
adatot ró a természetvédelemre.

A Fekete-hegyen jelenleg is bizonyítottan előforduló 
növényfajok:

Kígyónyelv páfrány (Ophioglossum vulgatum L.) 
Méregölő sisakvirág (Aconitum anthora L.)
Fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis (L.) Mill, subsp. Nigricans) 
Bakszarvú lepkeszeg (Trigonella gladiata Stev.)
Mecseki varjúháj (Sedum neglectum subsp. Sopianae Priszter) 
Tavaszi hérics (Adonis vernalis L.)
Selymes boglárka (Ranunculus illyricus L.) 
Borzas szulák (Convolvulus cantabrica L.) 
Nagyezerjófű (Dictamnus albus L.) 
Jerikói lonc (Lonicera caprifolium L.) 
Sárga len (Linum flavum L.) 
Borzas len (Linum hirsutum L.) 
Arlevelű len (Linum tenuifolium L.) 
Szent-László tárnics (Gentiana cruciata L.) 
Répás holdviola (Lunaria annua L.) 
Magyar repcsény (Erysimum odoratum Ehrh.) 
Csillagőszirózsa (Aster amellus L.) 
Olaszmüge (Asperula taurina L. subsp. Leucanthera) 
Hangyabogáncs (Jurmea mollis (L.) Rchb.) 
Nagy szegfű (Dianthus giganteiformis Borb.) 
Bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon L.) 
Gömbtermésű madártej (Ornithogalum sphaerocarpum Kern.) 
Epergyöngyike (Muscari botryoides (L.) Mill.)
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Szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus K.)
Pirítógyökér (Tamus communis L.)
Tarka nőszirom (Iris variegata L.)
Fehér madársisak (Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce)
Széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleboritte Cr.)
Gérbics (Limodorum abortivum (L.) Sw.)
Madárfészek kosbor (Neottia nidus-avis (L.) Rich.)
Kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia (L.) Rich.)
Méhbangó (Ophrys apifera Huds.)
Tarka kosbor (Orchis tridentata Scop.)
Majom kosbor (Orchis sírnia Lam.)
Vitéz kosbor (Orchis militaris L.)
Bíboros kosbor (Orchis purpurén Huds.)
Majom X bíboros kosbor (Orchis angusticruris Franchet) 
Vitézvirág (Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.)
Bíbor sallangvirág (Himatoglossum caprinum (M.-Bieb.) Spreng.) 
Csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima C. Koch)

A fekete kökörcsin kis számban. de megtalálható <1 déli oldal tisztásain

124



Dudás György: A Fekete-hegy

125



Dudás György: A Fekete-hegy

Mecsek varjúháj Csinos lírvMnyhni

Sajnos az állatvilágáról kevesebbet tudunk, de a Villányi-hegység botani
kai és zoológiái alapfelmérése (szerkesztette: Uherkovich Ákos), nagyon 
nagy előrelépést jelentett e terület minél alaposabb megismeréséhez, sok 
adat gyűlt össze főleg a gerinctelen állatfajokról.
A gerincesek közül az alábbi fajokat sikerült terepbejárásaim során fel
jegyeznem: zöld varangy, erdei béka, erdei sikló, fali gyík, zöld gyík, 
lábatlan gyík, nyest, mókus, mezei nyúl, borz, róka, őz, gímszarvas, 
vaddisznó, madarak közül talán a hegylábi szőlőkben fészkelő parlagi 
pityerek az érdekesebbek.

Ezzel a kis írással az volt a célom, hogy ha valaki elnéz a Szársomlyó 
gerincéről északra, vagy a kék jelzésen elsétál a Fekete-hegy lábá
nál, és meglátja ezt az elnyújtott két púpú hegyet, jusson eszébe, 
hogy milyen értékek találhatók rajta, még ha méretében el is törpül 
a Szársomlyó mögött.
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A cikkben szereplő fotók (a két fenti képtől eltekintve) a szerző felvételei.
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A ZENGO-HEGY KINCSEI

Ungár Tamás mondafeldolgozása

Nincs a földön még egy olyan 
hegy, mint a Zengő. Nincs, 
ha mondom. Mert ez a hegy annyi

féle hangot ad ki magából, hogy azt 
még egy zenekar se képes utánoz
ni. Egyszer zúg, másszor meg búg. 
Ám a hegy zenéje sokszor félelme
tes. Hol jajongásra emlékeztet, hol 
zokogásra, hol meg morgásra. So
kak szerint a szél miatt van ez. Mert 
nincs két egyforma szél, ahogy két 
egyforma ember és két egyforma 
fűszál se született még.
A pécsváradiak és a hosszúheté- 
nyiek viszont állítják, hogy nem 
a szirtek és fák között bukdácso
ló szél muzsikál a Zengőn. ök 
úgy tartják, hogy a sejtelmes zene 
a hegy belsejéből jön.

Réges-régen a Zengő egyik völgyében élt egy pásztor a feleségével 
és cseppnyi gyermekével. A pásztor a tehetős családok jószágait 
őrizte, s bár hiánytalanul vigyázta a rábízott nyájat, gazdái fukarul bán

tak vele, fizetsége a kevésnél is kevesebb volt. A pásztor és felesége még
is elégedett volt. Ha hiányt szenvedtek valamiben, az asszony ránézett 
fiára, és ennyit mondott:
- Szegények vagyunk, és mégis gazdagok. A mi gazdagságunk a fiunk. 
ő az én szemem fénye, ő az én szívem büszkesége.
A pásztor mindennap kihajtotta a nyájat a Zengő oldalának dús legelőire, 
az asszony ebédet főzött, ruhát mosott a közeli patakban, apró kertjét 
művelte és közben dalolt a gyermekének. A pásztor vasárnap is kihaj
totta a jószágokat, az asszony olyankor imádkozni ment a közeli kápol
nába, ahol egy remete húzta az imára hívó harang kötelét.
Egy napon a pásztor felesége nagyon belefáradt a nyomorúságba. 
Fiacskája vidáman játszott, az asszonyt azonban ez sem derítette 
jobb kedvre.
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- Te is szegény leszel, fiam, ahogy szegények vagyunk mi is - kesergett a 
pásztor felesége. - Mert szegények voltak a nagyapáink és a dédapáink 
is. így van ez megírva, a mi sorsunk: az örök szegénység.
Amint elsóhajtotta ezeket a szavakat, egy tündér termett előtte, fénylő 
arcú, szőke hajú tündér. A rémült asszony a szemét is alig merte a lebegő 
alakra emelni, ám a tündér megnyugtatta:
- Ne félj tőlem, én a hegy szelleme vagyok, és azért jöttem, hogy gaz
daggá tegyelek. Jól figyelj a szavaimra! Virágvasárnap, amikor a harang 
megkondul a kápolnában, megnyílik a hegy. Ha akkor lemész a mélybe, 
annyi kincset hozhatsz fel, amennyit csak elbírsz. De vigyázz, amikor a 
harang jelzi a mise végét, a hegy bezárul, s aki addigra nem ér ki a mély
ből, az örökre a hegyben marad.
Az asszony attól fogva számolta a napokat virágvasárnapig. A várva várt 
nap előestéjén felajánlotta férjének, hogy holnap cseréljenek: a férfi men
jen a kápolnába, ő meg majd kihajtja a nyájat. A pásztor igent bólintott, 
és nem firtatta felesége szándékát.
Hajnalban az asszony ki is hajtotta a nyájat. Kisfiával a karján sza- 
porázta lépteit, sietett, hisz a harang megszólalásáig mindenképp fel 
akart érni a csúcsra. Jól számított, mert amint felért, megkondult a' 
kápolna harangja, és a hegy megnyílt, épp úgy, ahogy a tündér ígérte. 
Az asszony lenézett a mélybe, és felsikoltott a boldogságtól. Ennyi kin
cset álmában sem látott: több szekérnyi arany, ezüst, gyémánt és kar- 
bunkulus csillogott a mélyben.
Az asszony karján a kisfiával leereszkedett a hegy gyomrába, és láza
san válogatni kezdett az ékszerek között. Vastag nyakláncokat, súlyos 
karkötőket, briliánssal díszes fülönfüggőket rakott magára. De nem elé
gedett meg ezzel, elhatározta, hogy megrakja kötényét aranypénzzel. 
Hogy gyorsabban haladjon, kisfiát letette a földre, és teleszórta a köté
nyét csilingelő érmékkel. A sárga pénzzel megrakott kötényt csak két 
kézzel bírta megemelni, ezért aztán úgy döntött, hogy elébb felviszi a 
kincseket a szakadék szélére, s a fiáért majd azután tér vissza. így is tett. 
Az asszony izzadva, zihálva, botladozva kimászott a hegy mélyéből, és 
a sok kincset odaöntötte az egyik bokor alá. Azonnal indult a fiáért a 
mélybe, ám akkor megszólalt a kápolna harangja, és a hegy bezárult.
Az asszony fel-alá futkosott, és próbált valahol egy hasadékot találni, 
hogy visszajusson a mélybe, vissza a fiacskájához. De csak egy hajszál
vékony rés jelezte, hogy hol nyílt meg korábban a hegy, s abba a résbe 
egy hangya se fért volna bele.
Az asszony fejét a földbe verve átkozta kapzsiságát, s a testére aggatott 
ékszereket dühödten letépdeste magáról. Gazdag lett és koldusszegény:
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kincse annyi volt, hogy ezer év alatt se tudta volna elkölteni, ám szeme 
fénye, szíve büszkesége, az ő gyönyörű, vidám fiacskája odaveszett. 
Az asszony sírva-ríva szólongatta gyermekét, de szavaira csak a Zengő 
nagy, süket csendje válaszolt.
A gyermekét kincsekre cserélő anya még évekig ott bolyongott a hegyen. 
Testét ág sebezte, kő horzsolta, ő azonban fájdalmat, éhséget, szomjúsá
got nem érezve kereste a hegy mélyébe vezető utat. Egyszer aztán a hegy 
szelleme megkönyörült a zavaros tekintetű teremtésen, s akkor a Zengő 
elnyelte a boldogtalan asszonyt, akárcsak a mélyben hagyott gyermeket.

Ahosszúhetényiek szerint a hegy mélyéből néha gyereksírásra em
lékeztető hang szűrődik ki, olyankor a magára hagyott fiúcska az 
anyja után zokog. Néha viszont sóhajt a hegy, hosszan, búsan, fájdalma

san. Olyankor az anya bánata tör fel a mélyből. Előfordul az is, hogy fur
csa csilingelés visszhangzik a Zengő oldalában, s azt a pécsváradiak az
zal magyarázzák, hogy az anya megtalálta gyermekét, és kacagva évődik 
fiacskájával. Ámbár van, aki szerint a csilingelés arról vall, hogy a hegy 
szelleme a kincseit számolja, és arra készül, hogy valakit megint csak 
próbára tesz. Mert a tündér seregnyi embert megkísértett már, s a mérhe
tetlen kincs mindenkit elszédített. Amikor a mélyben rekedt kincsvadá
szok elrontott sorsuk felett bánkódnak, haragosan fölmorajlik a Zengő, s 
az a moraj azt jövendöli, hogy pár órán belül cudar idő lesz.
De az is lehet, hogy egy szó se igaz ebből az egészből. Lehet, hogy csak a 
szél bukdácsol a Zengő szirtjei és fái között. S azért van annyiféle hangja 
a Zengőnek, mert nincs két egyforma szél, ahogy két egyforma ember és 
két egyforma fűszál sem született még.
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TÚRÁK A JÚLIA ALPOKBAN

Képriport

Gál György

A Mecsek Egyesület újonnan szerveződött Magashegyi Osztálya
2006. július 11. és 14.-e között túrát szervezett Szlovéniába a Jú

lia Alpokba. A magashegyi túra résztvevői voltak: Baumann József, Csa
nádi Imre, Glöckler Gábor, Jónás István, Jónás Rudolf, Mihovics Zoltán
ná, Péterfia Katalin, Rosta Katalin, Róth Antal és Gál György túravezető. 
Szállás az Aljazsev menedékházban volt (1015 m), 2-3 ágyas szobákban. 
Az ellátás egyénileg történt.
A BEJÁRT ÚTVONALAK A KÖVETKEZŐK VOLTAK.

Első nap: Pécsről személyautókkal a helyszín megközelítése, Mojstranán 
keresztül a Vrata-völgybe, (a Triglav Nemzeti Park területén) az Aljazsev 
menedékházhoz. A völgyben a felfelé utazást megszakítva megcsodáltuk a 
Pericnik vízeséseket. A szállás elfoglalása után rövid sétát tettünk a völgyben.

Második nap: A menedékháztól kiindulva a Skrlatica (2738 m) megmá
szása, visszatérve ugyanazon az útvonalon. Magashegyi túra; 10-12 óra, 
1800 m szintkülönbség, felső részén klettersteig betétekkel.) A résztve
vők közül mindenki teljesítette.

Harmadik nap: Heten az Aljazsev menedékháztól a Luknja-hágóba 
(1758 m) másztunk föl, majd innen három kalandvágyó túratárs a Bovski 
Gamsovec (2392 m) csúcsára. ők a csúcs túlsó oldalán ereszkedtek visz- 
sza a völgybe, mi ugyanazon az útvonalon jöttünk le. Hárman pedig a 
völgyben sétálva pihenőnapot tartottak.

Negyedik nap: A csoport ekkor kettévált, öten - a tovább maradók - a 
Triglav Prag útján indultak fölfelé. Közülük a két Kata még aznap fel
értek a csúcsra (2863 m), és a Triglav menedékházban aludtak (2515 
m). A többiek a menedékházig jutottak föl, és még aznap visszatértek a 
völgybe. Másnap utaztak haza.
A csoport másik öt tagja elhagyta a Vrata-völgyet, és Kranjska Goraból a 
Vrisic-hágóba autóztunk (1620 m). Innen megmásztuk a Mojstrovka csú
csot (2336 m). A hágóba visszatérve Ausztrián keresztül autóztunk haza 
Pécsre. A túra viszonylag jó időjárás mellett, kemény teljesítményekkel 
és szép élményekben gazdagon telt el, minden résztvevő örömére. 
Erről a túráról láthatnak itt képriportot.
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A SKARLÁT-HEGY MEGMÁSZÁSA 
A JÚLIA ALPOKBAN

Baumann József

Nyugtalanul aludtam az éjszaka, és már négy órakor hallottam az 
első lépteket az ablakunk alatt. Hegymászók és magashegyi tú
rások indulnak a hajnali sötétségben csendesen. Bakancsaik csikorog

nak a párától nedves mészköveken, és mennek a magas falak alá. Korán 
kell indulni ezekre a túrákra, mert nagyok a szintkülönbségek, és a tá
vok sem elhanyagolhatóak. A másik fontos dolog, amit figyelembe kell 
venni, hogy a csúcsok környékén a kora délutáni órákban záporok ala
kulnak ki nagy gyakorisággal, és ezek hirtelen csapnak le a hegyen tar
tózkodókra. Egy csúcson vagy gerincen tartózkodó csoport egyik legve
szélyesebb eseménye a villámcsapás veszélye, az erős szél, és igen kelle
metlen a szakadó eső a sziklafalon.
A sötét szobában a csillagok fényénél csillantom meg karórám mutatóit, 
és látom, hogy a megbeszélt ötórai kelésig van még időm. Gondola
tok járnak fejemben, és a bevésődött térképvázlatok és leírások alapján 
végiggondolom az előttünk álló feladatokat. A Mecsek legmeredekebb 
oldalaiban erőnléti edzéseket tartottam, és remélem, elegendő lesz a 
felkészültségem. Több tapasztalt hegymászó és barlangász van a tíz
fős csoportunkban, és ez egy kicsit felnyomja a vérnyomásomat. Eddig 
általában én vezettem a magashegyi túrákat barátaimnak, igaz, kevésbé 
megerőltetőt. Mindig új, nehezebb kihívásokat kerestem magamnak, és 
ez a mostani is ilyen. Azért szorongok, nehogy én legyek a kerékkötő, aki 
miatt a kitűzött célt nem tudjuk szintidőre megvalósítani. Én a maximá
lis menetidővel számolok, ami hat óra fel a csúcsra és öt óra le a mene
dékházig. Ez idő alatt meg kell mászni 1800 m szintkülönbséget felfelé, 
és ugyanennyit lefelé, mindezt egy tizenkét kilométeres távon.
Szobatársaimnak szeme se rebben, miközben én elvégzem reggeli tisztál
kodási dolgaimat kint a fürdőszobában. Az ágy szélén ülök, amikor Gál 
Gyurinak csipogva megszólal az ébresztőre állított telefonja. Kitapogatja, 
majd elnémítja az erőszakos zajkeltőt, és szunyái tovább. Zajosabbra 
veszem ténykedésemet, hogy ezzel is kizökkentsem a szundikálásából 
másik szobatársamat, Csanádi Imrét. A két álomszuszék még mindig az 
ágyban fekszik, és csak fél szemmel figyeli pakolásaimat. Szélesebbre 
tárom az ablakot, friss levegő tódul a szobába, kizavarva barátaim sze
méből az álmosságot, és ők is gyors készülődésbe fognak.
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Hat óra van, és a tízfős csa
pat a tervezett időben elindul 
a menedékháztól a hegy irá
nyába. Tiszta az idő, a környe
ző csúcsokon vörösen csillan
nak meg a nap sugarai. Átme
gyünk az üde zöld tisztáson, és 
a sudár fenyőket elhagyva egy 
elegyes erdőben megyünk fel
felé szerpentinezve. Roppan
nak a hegymászó botok a szik

láknak ütközve, és a bakancsok évtizedes gyökérlépcsőkbe kapaszkodnak. 
A növényeken páracseppek csillannak, majd megbolygatva őket lábszárvé
dőinken cipeltetik magukat felfelé. Egy órája megyünk megállás nélkül fel
felé, és kiérve az erdőhatárból ki tárulkozik a táj. Előttünk magas sziklafalak
tornyosulnak, kétoldalt és mögöttünk a völgy kicsinyített mása.
Szétszakadt a csapat, min
denki a saját ritmusát követve 
kapaszkodik felfelé. Jót tett az 
erőnléti felkészülés, mert ezt 
a tempót nem bírtam volna 
ilyen szintemelkedésen. A kö
zépmezőnyben haladok, sok
szor megállók, hogy a csodá
latos hegyvilágot megörökít
sem fényképezőgépemmel. 
Az erdőben boroszlánok, cik
lámenek vannak, elszórtan a
kisebb-nagyobb füves tisztásokon a magashegyi virágok sokasága káp
ráztat el. A hegyi zergevirág, zergeboglár, tűzliliom, havasi iszalag, szeg
fűfélék, sisakvirágok, rododendronok és a többiek tarka színeikkel és il
latukkal varázsolnak el.

7H Beérek a Dolkova Glava sziklafala alá, és 
ezt követve haladok felfelé a törmeléklej
tőn. A sziklafal eróziótól koptatott hatal
mas falai alatt kőfülkéket fedezek fel, ami 
egy vihar esetén búvóhelyként szolgál
hatna. Ismét utolérem Péterfia Katát, aki 
éppen egy korty frissítőt hörpint fel. Azo
nos a tempónk, csak a fotózások és kisebb
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pihenők miatt kerülgetjük egymást. Lassul a tempónk, mert a kőzúzalé
kon keresni kell a lépések helyét a biztonságos előre jutáshoz. Katán hegy
mászó szandál van, mert egyik lábujja eltörött, és a bakancsot nem tud
ja felvenni. Neki különösen vigyázni kell, nehogy a lábát elvágják az éles
kövek. A környéket hatalmas sziklák uralják, és sokszor keresgélni kell a 
megfelelő útvonalat. Sziklatömbökön mászunk át, kezünket és lábunkat 
használva. A hegymászó bot a hátizsákra rögzítve pihen, én pedig egyre 
jobban zihálva kapaszkodók felfelé. Úgy érzem, hogy a szívem kiugrik a 
helyéről, és ott dobog tovább. Azon töröm a fejem, hogy a negyedik biva- 
kot elérve feladom a küzdelmet, hanyatt fekszek és nézegetem a sziklacsú
csok között kergetőző felhőket, majd később elindulok lefelé.
Se előttünk, se mögöttünk nem látunk 
senkit, csak a szélben vitorlázó hegyi 
csókákat. Kapaszkodók a sziklákba, 
fogásokat keresek, és lépésről lépésre 
haladok felfelé. Egy sziklaátjárón túl
jutva hatalmas sziklakatlanban talál
juk magunkat, melyeket fehér, égbe 
nyúló sziklák szegélyeznek. Süt a nap, 
és mégis friss a levegő, szárítja izzadt 
testemet. A hegycsúcsok körül szürke 
felhők kavarognak egyre sötétebb fol
tokban. Egy füves teraszon felismerjük 
Jónás Rudit félmeztelenre vetkőzve, 
aki integet felénk. Lassan odaérünk 
hozzá, hátizsákjainkat a fűre tesszük 
és érdeklődünk társaink felől. Meg
tudjuk, hogy Csanádi Imre, Gál Gyuri és Rosta Kati van előttünk. O itt 
maradt, hogy a hátul levőket bevárja, és segítse őket a további úton. Balra 
látjuk a bivak szállást, ami egy fémkonténer drótkötelekkel kipányvázva 
a sziklákhoz. Benne néhány emeletes ágy, kályha, edények és alapvető 
szerszámok. Vihar vagy váratlan események alkalmával segíti a hegyen
tartózkodóknak a biztonságos továbbjutásban.

Pulzusom beáll egy normális ütemre, jót tesz 
néhány korty üdítő és a csokoládé, amit elfo
gyasztok. Eddig ezer métert jöttünk felfelé és 
még nyolcszázat kell menni a csúcsig. Most 
nem érzem túlzottan fáradtnak magam, és a 
kiszállás gondolatát is rég elfelejtettem. Bú
csút veszünk Ruditól, és elindulunk az él-
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boly után a füves terepen. Rövid ideig látjuk a Skarlát csúcsát, majd el
veszik a messzeségben. Jobbra lent időnként feltűnik a hosszan elnyúló 
Vrata-völgy, ahonnan indultunk. Most lefelé haladunk egy füves ösvé
nyen, ahol mormoták földbe vájt járatait látjuk, és időnként haljuk füty- 
työgéseiket. Széles hónyelv keresztezi utunkat. Kitérünk balra a szikla
tömbökre, és ott mászva próbáljuk a havas részt lerövidíteni. Katának 
csúszik a szandálja a havon, csak az általam kirugdosott lépésekben tud 
haladni felfelé biztonságosan. Jobbra több hegycsúcsot látunk, valame
lyik mögött búvik meg a Skarlát-csúcs. El sem tudjuk képzelni, hogyan 
jutunk oda, mert mindenütt sziklafalak állják utunkat. Messze a kőla
vinák végénél felismerjük társainkat ruházatukról. Gyurit és Katit lát
juk, Imre nincs velük. Ruhámat izzadságcseppek áztatják, és a sziklák 

árnyékába érve testemet a hegy sze
le dermeszti fagyossá. Törmeléklavi
nákon törünk előre, és sokszor visz- 
szacsúszunk a labilis kőzethalmo
kon. Közeledünk társainkhoz, akik 
megvárnak bennünket. Örülünk a 
találkozásnak, és társaink velünk is 
pihennek egy keveset a via ferrata 
előtt. Fentről hangokat hallunk, és 
felfelé fordulva megpillantjuk Imrét, 

aki már visszafelé ereszkedik a kifeszített kötélpályán. Frissen, fiatalo
san meséli a ránk váró szakaszt, amit ő már megtapasztalt. Úgy dönt, 
visszajön velünk és segít a csapatnak, ha szükséges. A csúcsig innen még 
háromszáz méter szintet kell megmászni. Én indulok előre és keresem 
a fogásokat a sziklarepedésekben. Hágóvasakkal karcolt sziklákon ha-
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ladok előre. Három stabil pon
tot találva keresem a kezemmel 
vagy a lábammal a követke
ző fogást. Segítenek a kifeszí
tett kötelek és a sziklába rögzí
tett acéltüskék. Jól haladunk, és 
felérünk egy kis teraszra. Innen 
vízszintesen haladok egy kes
keny sziklapárkányon kötélbe 
kapaszkodva, és alattam a tá-

tongó mélység. Erősen markolom a 
drótkötelet, mivel nem vagyok beköt
ve, minden lépésemre nagyon vigyá
zok. Átjutok a biztosított szakaszon, 
és meglepetésemre egy veszélyesebb 
szakasz következik biztosítás nélkül. 
Minden erőmet összeszedem, és óva
tosan, fogásról fogásra haladok előre 

a keskeny sziklaperemen. Időn
ként biztonságosabb helyhez 
érve nézegetem a szédítő mély
séget és a még távolabbi Vrata- 
völgyet. Társaim biztonságos 
távolságból követnek, és mind
annyian elérjük a sziklahasadé
kokkal és szép kilátásokkal tűz
delt feljárót a csúcs felé. Szürke

felhők közt járunk, és a napsugarakat 
csak a szemközti Triglav-csúcs alat
ti platónál látjuk. Előkerülnek a szél
dzsekik, ezekben haladunk felfelé 
egyre magasabbra. Egyre meredekeb
bé válik a terep, és mászva igyekszünk 
átjutni a sziklafalakon. Egy törmelé
kes emelkedőn jutunk fel a nyeregbe. 
A nyeregből egy hatalmas sziklakat
lan törmeléklejtős oldalait látjuk. Az 
oldalában hatalmas hónyelvek, és a
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többszínű, szemcsenagyságú tör
meléklavinák sávosan folynak a 
katlan közepe felé, ahol egy befa
gyott tavat látni. Felérünk a Skar
lát-hegy gerincére, ahonnan még 
minimum fél órát kell másznunk, 
hogy megpillantsuk a csúcsot az 
útikönyv szerint. A táj csodálatos, 
a szemközti hegyek távolinak tűn
nek innen, és mégis jól látszanak a 
Triglav-hegy hatalmas sziklafalai.

A szívem ismét ki akar ugrani a helyéről, és a hűvös levegőben is tudok 
izzadni. Mászunk, mászunk, és a csúcs nem akarja megmutatni magát. 
Itt fent csak elvétve látunk szép tarka virágokat, azok is a sziklarepedé
sekben bújnak meg a mostoha körülmények miatt. Mászásunk mono
tonná válik, és egyre jobban bámulunk felfelé, és kérdezzük magunk
ban, mikor mutatja már meg ez a hatalmas hegy a csúcsát.
És végre! Szétszaladnak a szürke felhők, és a szemközti sziklagerincen 
meglátjuk a csúcsot a rajta álló hatalmas fémkereszttel. Testünk új erőre 
kap, és néhány perc múlva már boldogan fogunk kezet egymással a 2740 m 
magas csúcson. Teljesítményün
ket látva a szürke felhők elszáll
nak, és a napsugarak egyszeriben 
elvakítanak a fehér sziklák között. 
Mindenki boldog, hogy a kitűzött 
célt elértük, és annak is, hogy a 
szintidő előtt jutottunk a célba. 
Gál Gyuri bejegyzi a dátumot és 
az időpontot a csúcskönyvbe az 
előírásnak megfelelően, neveink ______________  

kel együtt. Kattognak a fényképe
zőgépek, rögzítik az eseményeket, 
a csodálatos tájat, a megfáradt 
turistákat, „hegymászókat". Szél
védett helyet keresünk, hogy 
fáradt testünkbe újabb energiát 
töltsünk a lejutáshoz. Kipakolás 
közben saccolgatjuk, hogy lassab
ban mászó társaink vajon most 
hol tarthatnak. Éppen az első fala-
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tot próbálom magamba gyömöszölni, amikor távolról dörrenést hallunk, 
és felnézve látjuk, hogy sötét felhők kavarognak a szemközti hegyek 
csúcsainál. Mindenki tudja, hogy pillanatok alatt pakolni kell és azon
nal indulni lefelé, még a vihar ideérkezése előtt. Viharban védtelenek 
vagyunk itt fent, elsősorban a villámcsapással szemben. Aki már megélt 
ilyet fent a hegyen, az tudja, hogy ez nem játék.
Az újabb dörgés már a csúcs alatti gerincen találkozik velünk, ahol sza
pora léptekkel, de óvatosan ereszkedünk lefelé.
A nyeregbe érve megpihenünk és körbenézzük a hegycsúcsokat, figyel
jük a felhők mozgását. Szerencsére a vihar nem ért fölénk, a széljárás a 
hegy túlsó oldalára terelte, nem kis örömünkre. A csapat úgy dönt, hogy 
a félbehagyott ebédet a negyedik bivaknál folytatjuk. Ismét előkerülnek 
a hegymászó botok, és segítenek lejutni a végeláthatatlan kőfolyásokon. 
Már visszafelé haladunk a kiépített via ferrátán, amikor a meredek szik
latorony melletti sziklabevágás alatt észrevesszük felfelé igyekvő társa
inkat a kőlavináknál. Fürgén, minden fogásra figyelve mászunk lefelé, 
ami sokkal nehezebb, mint felfelé volt. Alattunk nem mindig láthatók a 
lépéshelyek az áthajlások vagy egyéb okok miatt. Most nagy segítség a 
beépített kötél és az acéltüskék sokasága. Éppen mindannyian leérünk, 
amikor társaink a vízszintes biztosított szakaszon haladnak felénk. 
Többen használják a biztosító eszközöket, és fejvédő is van rajtuk. Ők 
megszokták a fejvédőt a barlan
gokban a sok kőomlás és egyéb 
sérülés miatt. Egyik társukat 
Rudi biztosítja hegymászó 
kötéllel még külön a meredek 
sziklafalon. Mindenki átér a 
sziklafeljáró alá, és élménybe
számolókat tartunk egymásnak. 
Azt mondják, hogy a sok tarka 
virág megbéklyózta lábaikat, és 
mindegyiket le kellett fotózni, 
ezért a késésük. Jó utat és jó szerencsét kívánva búcsúzunk el egymástól, 
és indulunk tovább. A meredek ereszkedésben lábam ujjait a bakancs 
orra rabságba ejti és szorongatja, leginkább a hüvelykujjaimat.
Elérjük a hónyelveket, ahol a koszos részt lerugdosva a tiszta kásás hóval 
lehűtöm testemet. Egyre közelebbinek tűnik az alattunk húzódó völgy, 
de az még többórai járásra van tőlünk. A virágok tarka színeikkel és cso
dás formáikkal sokszor megállásra kényszerítenek. Most nem hajt az idő, 
a fellegek is messze fölöttünk kavarognak, és szikrázik a napsütés a fehér
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sziklákon. Ebben a szép környezetben megállunk és folytatjuk az abbaha
gyott ebédet. Még mindig úgy kell magamba gyömöszölni az ennivalót, 
nem vagyok éhes. Tudom, hogy ennem kell, ezért magamba erőszakolok 
néhány falatot. A vízkészletem erősen fogy, spórolnom kell vele. A csoki 
és a mazsola már jobban csúszik, és minden olyan gyönyörű.
Heverünk a fűben és nézzük a kék eget, a fehér sziklákat és a zöld fűben 
pompázó virágokat. A hegyszirtek közelében csókák keringenek, és a 
nyergekben vitorláznak a felszálló légáramban.
Mint minden jónak, egyszer ennek is vége, és elindulunk lefelé, hogy a 
bivak szállást közelebbről is megnézzük. Szép hegyi ösvényen járunk, 
és a fáradtság mintha teljesen elszállt volna. A nagy sziklákkal körbevett 
platón meglátjuk a nem éppen tájba illő vasbódét, drótkötelekkel jól ki
pányvázva. Erodált hófehér sziklákon lépkedve jutunk a bódéig. Vasaj
taja nyikordulva tárul, és kis előtér után a háló is látható a félhomályban. 

Emeletes ágy, vaskályha, polcok edé
nyekkel, néhány konzerv és viszony
lagos rend. Sokszor ez a kis komfort 
menti meg sok hegymászó életét a vá
ratlanul jött hóviharban, ködben, szól

ják, hogy a mi általunk megtett túrát 
itt egy alvással könnyebbé tegyék. Ez 
a túra az útikönyvek szerint a legna
gyobb kitartást és erőnlétet kívánja a 
magashegyi túrázóktól ezen a vidé
ken. Kifordulunk a világosság felé és 
bereteszeljük az ajtót. A víz oldotta 
mészkősziklák, mint valami gleccser, 
fekszenek előttünk több méter mély

viharban és egyéb alkalmakkor. Van
nak, akik ezt a szállást arra használ
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repedésekkel, melyek alját 
sokszor nem is látni. Kicsit 
lepihenünk a fűben, és él
vezzük a magasság minden 
örömét.
Felfrissülve indulunk lefelé, 
és hamarosan ismét a kőlavi
nákon „síelünk". Jobbról és 
balról most a simára kopta
tott sziklákon szürke vízmos
ta sávok láthatóak. Messze 
előttünk látjuk a menedékhá
zat a völgyben, ahol lakunk, és látjuk a föléje magasodó Triglav meredek fa
lát. Látjuk a Triglav csúcsát és az alatta lévő kis platón a menedékházat. 
Ismét szétszakadt a csapat, mindenki a saját ütemének és fizikai állapo
tának megfelelően ereszkedik a völgy felé.
Lábujjaim a bakancs szorításában egyre kellemetlenebben érzik magu
kat, és már kimeríti a fájás szót is. Nincs mit tenni, innen már sántikálva 
is lemegyek, ha szükséges. Kicsit oldalt lépkedve pihentetem ujjaimat. 
Fülledt a meleg, folyik rólam a víz, pedig lefelé megyek. Iszok a vésztar
talékból egy kortyot, amit lenyelés előtt jól körbejáratok a szájüregem
ben. Kati, Gyuri és én bandukolunk lefelé egymást kerülgetve. Imre és 
Kata már messze előttünk járnak, lassan talán már haza is értek.
Végre beérünk a fák és bokrok közé, ahol 
kissé könnyebb a haladás. Egy hatalmas 
viharvert vörösfenyő alatt haladunk el, 
ami a csodával határos módon úszhat- 
ta meg eddig a viharok és lavinák pusz
títását. Az erdő csendes, a napsugarak 
még csillognak a fák koronáiban, mi
előtt lebuknak a magas hegygerinc mö
gött. Már hallani véljük a tisztáson lévő 
házakból kiszűrődő hangokat, és nem
sokára valóban kiérünk az üde zöld rét
re. Különböző irányokból lassan bandu
koló turistákat, hegymászókat látunk, 
akik igyekeznek szálláshelyükre vagy 
a parkolóban várakozó gépkocsijukhoz. 
Bevárjuk egymást, és boldogan elindu
lunk a szállásunk felé.
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A PÉCSI POSTA TÖRTÉNETE

- A KEZDETEKTŐL 1904-IG -

Trebbin Ágost

A hírközlés iránti igény egyidősnek tekinthető az emberiség törté
netével. Kezdetben feltételezhetően vészhelyzetek, fontos esemé
nyek mielőbbi továbbítására szolgált.

Későbbiekben hadjáratoknál, jelentős történelmi eseményeknél már nél
külözhetetlenné vált a hírek gyors továbbítása. Az ókor fontos esemé
nyei küldöncök, futárok, hírnökök utján terjedtek tovább.
A görögöknél és rómaiaknál már jól kiépített fáklyás kódrendszer továb
bította a híreket.
A mai értelemben vett „távközlési" postai szolgáltatás I. Miksa (1459- 
1519) Habsburg császár nevéhez főződik. A területileg megnöveke
dett, de meglehetősen széttagolt Német-római Császárság vándorló 
udvartartása és irányítása szükségessé tette a megbízható, rendszeres 
hírközlési hálózat kialakítását. A Taxis testvérek (Franz és Janetto) in
dították meg 1490-ben az első postajáratot Innsbruck és a németalföldi 
(ma Hollandia) Mechele között.

1650-től a Thurm und Taxis család 
kezében volt a privilégiumokkal 
erősen támogatott császári postai 
szolgáltatás. A tovaszáguldó pos
tajárat útját harsogó, jellegzetes 
hangú kürtszó jelezte.
A császári posta az első időkben 
csak hivatalos küldeményeket, de 
már rövidesen díjfizetés ellené
ben magánleveleket is továbbított. 
Helyi, városon belüli kézbesítés az 
elöljáróság feladatát képezte.
I. Lipót császár (1657-1705) ural
kodása alatt az egyesített keresz
tény hadak 1686-ban felszabadí
tották a török uralom alól Budát és 
Pécset is. Hamarosan az egész or

szág területén megszűnt a török hódoltság. Gróf Paár Károly bécsi udva
ri postamester újjászervezte a magyarországi postaszolgálatot. 1722-ben
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már államilag irányított volt a szolgáltatás. Itt kapcsolódik a magyar pos
tatörténethez Pécs város első postaforgalmi szolgáltatása.
Pécs első postamestere Krenner Frigyes volt, aki nagy valószínűséggel 
a császári udvar bizalmát bírhatta, mert közvetlenül a Pécset a törökök 
alól felszabadító csapatok után jelent meg városunkban.
A császári kegy ide is elkísérte Krennert, mivel jelentős birtokokat és 
ingatlanokat kapott a csapatok által a töröktől frissen visszaszerzett 
királyi kincstári javakból. Ugyancsak a kamarai bizottságok intézkedése 
nyomán jött létre az első rendes postahivatal Pécsett.

1690-ben, október 1-jén kelt adománylevéllel Vincens Keresztély ki
rályi prefektus s báró Tullia Miglia elnöklete alatt működött kama
rai bizottság hozzájárulásával Krenner (közönségesen Krönner) Frigyes 

itt működő postamesternek, a mai Perczel utcában házat adományozott, 
mely idegen hódoltság végén Silistar Mehemet nevű török agáé, lovas 
parancsnokáé volt s a török kiűzésekor, mint uratlanná vált vagyon az 
udvari kamara rendelkezése alá került."1

1 Dr. Cserkúti Adolf főlevéltáros: Pécs első postamestere. Pécsi Napló. 1907. július 14.

Az első pécsi postaállomás az 
Óposta utca (ma Perczel utca) 14. 
számú ház helyén állott. A most látha

tó épület Hoffman Károly bútorgyáros 
és örököseinek tulajdonában volt 1869- 
1912 között, majd 1912-ben Csukás Zol
tán bádogosmester vásárolta meg. A dí
szes majolikadíszítésű épületet éppen 
napjainkban újítják fel.
Az első adományokat még sok más je
lentős juttatás követte. Ez akkor is igaz, 
ha figyelembe vesszük, hogy a török kivonulása után Pécs néptelenné 
vált, és nem volt nehéz olcsó ingatlanokhoz hozzájutni.

Krenner ezenkívül adományba kapta a nevezetett Silistárnak 30 ka
szás rétjeit a siklósi kapun kívül az Udvard (Pécs) felé vezető út 
jobboldalán; egy másik 30 kaszás rétet a basamalomnál; a szigeti kapun 

kívül az út baloldalán Makár ezredes és a jezsuiták szomszédságában 20 
hold szántót; a siklósi út mellett balról a kőhídtól nem messze 25 hold 
szántót, mely utóbbi azelőtt Hasszán Bég nevű töröké volt; a kürkilián dű
lőben (Makár) és a Murát basa (Csoronika) dűlőben egy-egy szőlőt, ezek
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közül a csoronikait előbb Ali 
nevű török ember bírta. Kren- 
ner még más ingatlanokat is 
kapott s mindezért évi három 
forint adót tartozott fizetni."2

2 Dr. Cserkúti Adolf: Pécs első postamestere. Pécsi Napló. 1907. július 14.
3 Dr. Cserkúti Adolf: Pécs első postamestere. Pécsi Napló. 1907. július 14.

Krenner Frigyes rövide
sen Pécs város megbe

csült polgárává vált, akit még 
a tanácsba is beválasztottak. 
A pécsi postamester meghálál
ta a bizalmat. Mint városi tanácstag, mindenkor bátran fellépett a várost 
nyomorgató gróf Nesselrode pécsi püspök zsarnoki túlkapásai ellen. 
Krenner Frigyes 1690-1722 évek között vezette a pécsi postát. Utódai 
Krenner Ignác (1722-1749), Krenner Ferdinánd (1749-1752).
A Krenner család leszármazottai még sokáig Pécs módos polgárai közé 
tartoztak, de a postát már mások kezelték. Maga a postahivatal is hama
rosan elköltözött.

Rrenner halála után a posta egy időn át még ott maradt az ő házá
ban, később áthurculkodott ugyanazon sorban a piac felé a második 
szomszéd házba úgy, hogy csak Asztalos Nándor lakatosmesternek mai 

háza helyén állott házat ugrotta át. A második postaépület tulajdonosai 
közül fölemlítem Wangl Gervasiust és utána Klobuchárich Györgyöt."3

t757. évben Karsch József postamestertől Siegh György vagyonos és 
tekintélyes szappanosmester vette át a pécsi postajogot és állomást.

Siegh György halála után fiára, Mihályra szállt a postajog, de ezt köny- 
nyelműsége miatt 1783-ban elcsapták, sőt börtönbe is került.
Siegh György postamester német nyelvű naplójából betekintést nyerhe
tünk Pécs akkori postaforgalmába a hivatalos érkezési és indítási nap 
alapján. A naplóból megállapítható, hogy minden második napon érke
zett postaküldemény Pécsre az alábbiak szerint:

„Helykímélés tekintetéből csupán az 1760. év január havának első felé
ről vezetett naplót ismertetem a Bécs-Kanizsa-Pécs-Eszék-Péterváradi 
vonalról, amint itt következik.
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Január 1. Érkezett a rendes posta Kanizsa felől 1/2 2 órakor, Pécsről Eszék 
felé tovább indítatott 3/4 2-kor.
Január 3. Érkezett a rendes posta Eszék felől 1/4 6-kor, Pécsről Kanizsa felé 
indítatott 1/2 6-kor.
Január 5. Érkezett rendes posta Kanizsáról 6 órakor, elindult Eszék felé 
1/4 7-kor.
Január 7. Érkezett a rendes posta Eszékről 1/4 2-kor délután, tovább indult 
Kanizsa felé 1/2 2-kor.
Január 8. Staféta (lovas futár) érkezett 1/2 2-kor délben, azonnal tovább 
indult Bécsnek. Ugyanaz napon érkezett a rendes posta Kanizsáról 1 1/2
kor délután és Eszék felé indult 3/4 1-kor.
Január 11. Érkezett a rendes posta Eszékről délelőtt 10-kor, Pécsről Kani
zsa felé indult Vili-kor.
Január 12. Érkezett a rendes posta Kanizsáról délben 3/4 12-kor és tovább 
indult Eszék felé 12-kor.
Január 14. Érkezett a rendes posta Eszékről 3/44-kor, Pécsről Kanizsa felé 
indult 4-kor.
Január 15. Érkezett a rendes posta Kanizsáról délelőtt 10-kor, Eszék felé 
indult Vili-kor.
A napló föltünteti minden alkalommal, hogy a posta Pécsről hány 
bőrzsákkal (Felleisen) indult útnak. A Kanizsán túlmenő küldemények
hez kétféle zsák kellett: egyik a bécsi, másik a varasdi irány számára."4

4 Dr. Cserkúti Adolf: A pécsi posta múltjából. Pécsi Napló. 1916. január 9.
5 Dr. Cserkúti Adolf: A pécsi régi kereskedők és iparosok. Pécsi Napló. 1906. aug. 18.

1783. évben, 10 éven keresztül Wangl János Gerváz lett a pécsi császá- 
 ri és királyi postamester.

„A legnevesebb kalmárok egyike Wangl János, kinek két boltja is volt. 
Lakóháza a Perczel u. déli sorának elején, az ő halála után postaépületté 
lett s abban Wangl Gervázius, azután Klobucsarics György a postames
ter, ezért volt ez régen a posta utca."5

1793-ban Klobuchárich György foglalta el a pécsi postaállomást. Ér
dekességként és azért, hogy betekintést nyerhessünk az akkori pécsi 
posta körülményei közé, idézzük néhány sort a fenti két postamester át

adási jegyzőkönyvéből:

„Wangl Gerváz pécsi császári és királyi postamester, mint átadó és nemes 
Klobuchárich György hites mérnök, mint átvevő közt a pécsi postaállomás 
megváltása ügyében a mai napon szerződés jött létre, melynek értelmé-
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ben Wangl úr tulajdonából Klobuchárich úr tulajdonába mennek át a pécsi 
postaállomással és posta joggal együtt az alább megnevezett tárgyak:
1. Jó anyagból újonnan épült ház 7 szobával, 2 konyhával, kocsiszín, 
istálló, fakamra és kúttal.
2. Egy szőlő, szilárd anyagból készült présházzal, szoba, konyha és pin
cével, megfelelő berendezéssel, ugyanitt: asztal, székek, ágy, konyha
szekrény, hordók és kádak - valamennyi új - az idei borterméssel együtt; 
értéke 2000 forint.
3. Tizenhat hold rét, körülbelül 80 szekérnyi idei szénaterméssel; értéke 
3000 forint.
4. Postahintó, postataliga, vasalt parasztszekér, hat darab jó szerszámmal 
és nyereggel, az expedícióhoz való eszközök, továbbá asztali óra, mérleg, 
postakürt, cégér és állványok; értéke alacsonyan számítva 800 forint.
5. A postajog, mely postatartásra jogosít (a szerződés regale-nek mondja); 
értéke a magas normatívum (hivatalos árszabály) szerint 12000 forint.
A felsorolt tárgyakért és jogért az átvevő a becsű szerinti összeget, vagyis 
összesen 12 000 (tizenkettőezer) forintot fizet az átadónak, mégpedig 
egyezer forintot most, a szerződés aláírásakor, ötezer forintot a posta
állomás birtokba vételekor, a többi hatezer forintról egyelőre adósleve
let ad, s ennek összege után ötszázalékos kamatot fizet azon időpontig, 
melyet a hátralékos tőke befizetésére az adóslevél megállapít.
Amelyik szerződő fél ezen szerződéstől utólag eláll, egyezer forint 
bánatpénzt fizet. A postajövedelmek az átvevőt a szolgálati dekrétum 
kézhezvételének napjától kezdve fogják megilletni."6

6 Dr. Cserkúti Adolf: A pécsi posta múltjából. Pécsi Napló. 1916. január 9.

pécsi postahivatalt 1828. évtől 1845-ig Klobuchárich György fia,
 Klobuchárich Lázár vezette tovább. 1848-ban már Speiszer János 

volt a postamester.
Az 1848/49-es forradalom bukása után, az osztrák uralom alatt, az 1850-es 
évek elején a postahivatal a pécsi városházán került elhelyezésre. Ekkor 
új rendszert vezettek be, amely szerint Pécsett külön működött a posta
hivatal és a postaállomás. A postahivatalt Belloberg Nándor postatiszt 
vezette, míg a postaállomást Dobszay István postamester. A postahivatal 
és postaállomás a soproni kerület két másik városában, Sopronban és 
Győrött is el volt különítve egymástól.
1860. június 5-én új postai menetrend lépett életbe Pécs városában:

„A levélposta indul Bécs, Sopron, Nagykanizsára, Eszék és Mohácsra 
naponkint 12 órakor. Budapestre naponkint esti 6 órakor.
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Megérkezik: Bécs, Budapest, Eszék és Mohácsról naponként, az utóbbi hétfőn 
és csütörtökön déli 12 órakor, a bécsi, soproni, nagy kanizsai 11 1/2órakor.
A szekérposta indul: Pestre minden vasárnap, kedd, csütörtök és pén
teken este. Kaposvárra: minden vasárnap, kedd, szerda és pénteken 
délben. Mohácsra: vasárnap és szerdán délben. Ladra Szigetváron át: 
vasárnap, kedd, szerda és pénteken reggeli 6 órakor.
Megérkezik: Pestről minden vasárnap, kedd, szerda és pénteken reggel. 
Kaposvárról: vasárnap, kedd, csütörtök és pénteken délben. Mohácsról: 
hétfőn és csütörtökön. Lad és Szigetvárról: vasárnap, kedd, csütörtök és 
pénteken 5 órakor.
A Siklósi posta, mely egyúttal pénzzel terhelt küldeményeket is visz, 
megérkezik ide minden vasárnap, kedd, csütörtök és pénteken de. 10 
órakor s ugyan e napon déli 12 órakor oda vissza is indul.
Levélfogadási idő naponkint de. 8-12, du. 3-6 óráig, az ajánlott levelek 
csak de. 11 1/2, du. 5 ló óráig fogadtatnak el.
Pénzfeladási idő naponkint de. 8-11, du. 3-5 óráig.
A szekérposta elindulási napján délután a pénzzel terhelt levelek már 
csak lezárva fogadtatnak el."7

7 Pécsi Lapok. 1860. október 11.

1862-ben a postahivatal a Nepomuk utcába (a mai Munkácsy Mihály 
utca 6. sz.) költözött át. Ezt a roskatag épületet az 1900-as évek elején 
bontották el, helyére került a pénzügyőrlaktanya új épülete. Egy régi pé

csi így emlékezett vissza erre a régi, XIX. századi postahivatalra:

A Pécsi PIPI

Az Irgalmasok rendházától kelet felé nyíló Munkácsy Mihály ut
cát, mely a Széchenyi teret a Felsőmalom utcával köti össze, az
előtt Posta utcának hívták. Azért nevezték így, mert a mostani pénzügy

őr laktanya volt a posta épület. Még jól emlékezem, mikor a postakürt 
hangja mellett bedöcögtek a 
delizsáncok, és a postahiva
tal közismert Laschóber Tofor 
bácsija átvette a postazsákot 
és azok tartalmát szétosztotta. 
Az öreg hivatalnoktól a levelek 
Csepy Pál és a hegyes bajszú Di- 
dovácz levélhordók tarsolyába 
került, az utalványok és pénzes
levelek pedig Horváth bácsihoz, 
aki a város egyetlen pénzes le-
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oda kellett elmenni. Innen költözött át a postahivatal a mostani díszes 
postapalotába."8

a csomagoknak.

Pécset a nagyvilággal összekötő vasútvonalak fokozatosan kiszorítot
ták a postai küldemények továbbításából a delizsánszot és a szekér
postát, de vidéken még sokáig a ló vontatta szekér jelentette az egyetlen 

postakézbesítési lehetőséget.
Az 1867. évi kiegyezés újabb lendületet adott a magyar postaügynek. 
A postahivatalok címertábláiról, pecsétnyomóiról eltűnt a császári sas
madár, hogy helyére a magyar címer kerüljön. Megindult a hivatalon 
belüli szakosodás, már külön részlege volt a levélnek, a pénzfelvevőnek,

1885-ben az országban Pécsett, (Pozsony 
után) másodikként megjelent a kor nagy 
vívmánya, a telefon. Fő kezdeményezői Vé- 

csey István pécsi postafőnök és Kohárits Nep. 
János központi takarékpénztári hivatalnok. 
A telefon Pécsett is megkezdte diadalútját.

Pécs Magyarország második városa volt, 
mely felismerve a legmodernebb közle
kedési eszköz fontosságát, a telefon áldását 

élvezhette. Kohárits Nep. János, a közpon
ti takarékpénztár hivatalnokában volt meg 
a vállalkozó szellem, hogy a távbeszélő be
vezetését megkísérelje és Aidinger János 
polgármester, valamint Littke József nagy
iparos voltak az elsők, kik aláírva Kohárits 

felhívását, biztosítottak neki a szabadalom megnyerésére szükséges 10 
telefon előfizetőt. 1880-ban szövetkezett Vécsey István, akkori pécsi pos
ta és távírda főnökkel, s saját házában létesítette a központi hivatalt. Ma
gát a távbeszélőgépet Vécsey István és Kohárits Nep. János Neuschloss- 
féle szabadalom szerint rendezték be, és hogy a közönség csakhamar 
felismerte a távbeszélő előnyeit, mutatja azon körülmény, hogy ma a pé
csi telefon hálózatnak 100-at meghaladó előfizetője van és hogy Kohá
rits a múlt nyáron már a második 100 előfizető ellátására alkalmas asz
talt rendezett be, úgy hogy a központi telefon helyiség ma 200 előfizetőt 
is megelégedéssel szolgálhat ki. Az előfizetés egyelőre még 6 forint ha- *

8 Pécsi Napló. 1926. május 23.
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vonként. Úgy látszik azonban, hogy 
az állam röviden élni fog megváltási 
jogával és ugyanakkor létesülni fog 
a budapesti-pécsi összeköttetés is, 
mely újólag hatalmas előmozdítója 
lesz Pécs forgalmának."9

9 Dr. Ágh Timót: Emléklapok Pécs sz. kir. város múltjából és jelenjéből, Pécs 1894.
10 Pécsi Közlöny. 1894. március 11.

1887-ben újabb jelentős változás
volt a pécsi posta életében. Ba

ross Gábor közmunka- és közleke
désügyi miniszter utasításának meg
felelően szervezeti egységben (Pécsi Postaigazgatóság) és helyileg is egy 
hivatalban egyesítették a postai és távírdái szolgáltatásokat.
A Pécsi Postaigazgatóság első igazgatója Opris Péter (1848-1913) volt.

végén már közel 100 fős a 
Postaigazgatóság létszáma. 

A megnövekedett posta (éves) forgalmát 
jól reprezentálják az alábbi 1893-as adatok:

Akimutatás szerint közönséges le
vél érkezett: 576,760, levelezőlap 
221,140, nyomtatványok és áruminták: 

156,509, díjmentes levél: 175,680, ajánlott 
levél: 101,220, csomag: 85,620, pénzesle
vél: 42,240, után vétel: 16,680, utalvány: 
92,412, az utalványok összege: 3.370,001 
frt, az érkezett táviratok száma: 42,715, 
közvetített: 17,778, Pécsett feladott: 66,740 
ajánlott levél, 525,560 csomag, 14,960 
pénzeslevél, 80,919 utalvány 2,950.533 frt 
értékben.

Hírlapi előfizetők száma: 2,970. Távirat feladott: 35, 499 drb.
A postatakarékpénztárnál az elmúlt évben a bevétel volt: 1.594,108 frt. 
Kifizetés 264,328 frt."10

1902-1904 évek között felépült a Jókai utcai nagyszerű új postapalota, de 
ennek története már egy másik krónika lapjaira tartozik.
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MÁRÉ VITÉZ VÁRA

Ungar Tamás mondafeldolgozása

Magyaregregy felett, a Mecsek egyik magaslatán áll Máré vitéz vára. 
Az egregyiek úgy tartják, hogy pünkösd hajnalán csak az közelítse 
meg a várat, aki nem fél se veszélytől, se szörnyektől, se önnönmagától. 

Régente állt még egy másik vár is a közelben. Vitézember volt annak 
is az ura, Miklósnak hívták, róla kap
ta a vár a nevét. Máré és Miklós erős, 
ügyes, bátor katonák voltak, ezért a 
király becsülte és gyakran megjutal
mazta a két nemes férfiút. A két vitéz 
tisztelte, szerette egymást, a csatákban 
vállvetve harcoltak, s nemegyszer éle
tüket kockáztatták egymásért.
A két fékezhetetlen erejű harcos hírét 

messzire vitte a szél, így sok gyönyörű lány álmodozott Máréról és Mik
lósról. A két barát azonban sokáig nem gondolt házasságra, ők akkor 
voltak boldogok, ha paripájukhoz simulva vágtázhattak árkon-bokron 
át, ha vadat űzhettek éjt nappallá téve, vagy ha a katonáik között a kard
forgatás mesterségét gyakorolhatták.
Aztán egyszer Máré meglátott egy lányt, s annak varázslatos tekintetétől 
többé nem szabadulhatott. Meg is kérte a kezét, és a lány igent mondott. 
Máré elsőként Miklóst hívta meg a menyegzőjére. Miklós táncos léptű 
paripáján indult el barátja várába, mögötte díszes kíséret és nászajándé
kokkal felmálházott öszvérek haladtak. Amikor Máré bemutatta meny
asszonyát, Miklós még levegőt venni is elfelejtett. Soha ilyen szépséget 
nem látott. Miklós szerelemre lobbant barátja menyasszonya iránt, és 
elirigyelte barátja szerencséjét. Akkortól nem merte meglátogatni Márét 
és hitvesét, félt, hogy vonzalmát nem tudja titkolni barátja előtt.
Egy évvel később a király háborúba parancsolta nemeseit. Máré szo
morúan indult útnak csapatával, nehéz volt az elválás feleségétől. 
Az asszony sírva nézett a várfokról férje után, és imádkozott, hogy Máré 
sértetlenül térjen meg a harcból. Miklóshoz is eljutott a király parancsa, 
ám ő késlekedett az indulással. Futárjával azt üzente a királynak, hogy 
meg kell erősítse várát, s amint túl lesz a bástyák és a falak magasítá
sán, azonnal hadba száll. Teltek a hónapok, és Miklós mindig újabb és 
újabb igazítanivalót talált a váron. Egy napon felnyergelte paripáját, és 
kilovagolt a Mecsekbe. Céltalanul nyargalászott, s egyszer csak azt vette
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észre, hogy ott áll egy ágyúlövésnyire Máré várától. Miklós nézte a várat, 
nézte, aztán hirtelen elszántsággal megsarkantyúzta a lovát, és odaugra
tott az erőd kapujához.
Máré asszonya meglepődött Miklós jövetelén, először azt hitte, hogy fér
jéről hoz hírt a hűséges barát. De Miklós nem tudott semmit se Máréról, ő 
csak azért jött, hogy lássa annak feleségét. Jött másnap, majd harmadnap és 
negyednap is, és aztán jött már az év minden napján. Márévár cselédsége 
gyanakvón összesúgott. Látták, hogy Miklós kitartóan teszi a szépet, s lát
ták, hogy a magányos asszony szívesen fogadja a vendég bókoló szavait.

Három év elteltével Máré asszonyának kislánya született. Miklós 
még abban az órában lóra ült, és katonáival elvágtatott a király 
táborába. A király hűvös szavakkal fogadta Miklóst, neheztelt rá, amiért 

késve érkezett. Miklós azonban vakmerően küzdött, és hőstetteivel gyor
san visszanyerte uralkodója kegyét.
De Miklós nem a király elismeréséért harcolt. Ő az emlékeitől akart sza
badulni. Ha kardjával ösvényt vágott az ellenség soraiban, elfeledte, 
hogy mekkora bűnt követett el barátjával szemben. Ám ha épp nem folyt 
harc, öklét harapva gyötrődött a sátrában.
A háború tizennyolc évig tartott. Akkor az ellenséget a magyarok kiver
ték az országból, és a vitézek hazaindultak. Máré és Miklós is ezt tette. 
A két barát szótlanul vezette csapatát. Máré asszonyáért aggódott, Mik
lós szívét az önvád kínozta. Előbb Miklós várát érték el, ott a két vitéz 
kezet rázott, és elbúcsúzott egymástól. Hamarosan Máré is elérte a saját 
várát, ám a kaput hiába döngette. Akkor az erdő sűrűjéből Máré elé lépett 
egyik hű cselédje, és ő elmondta, hogy mi történt, amíg a vár ura távol 
volt. Tőle tudta meg Máré azt is, hogy felesége a lányával bezárkózott a 
várba, és senkit sem enged magához.
Máré rettentő haragra gerjedt, és elvágtatott. Néhány héttel később nagy 
csapat katonával visszatért, és hetven ágyúval tűz alá vette a saját várát. 
Addig lőtte a falakat, amíg az erődből csak romhalmaz maradt. Azután 
bekerítette Miklós várát, és szétlőtte azt is. Miklós ott pusztult el a be- 
omló falak tövében. Nem védekezett, 
nem menekült el, és nem kért kegyel
met. Máré az ostrom után eltűnt a vi
dékről. A szerelmében és barátjában 
csalódott ember háborúból háborúba 
járt, kívánta, akarta, kereste a halált, 
míg aztán egy csatában lekaszabolta 
őt a túlerőben lévő ellenség.
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A környékbeliek sokáig azt hitték, hogy Maré felesége és az asszony 
lánya is a szétlőtt vár romja alatt lelte halálát. Tíz évvel később, 
pünkösd hajnalán a Máré vár romjánál gombászók döbbenten látták, 

hogy egy gyönyörűséges lány ül a köveken, és hosszú, fekete haját fésü
li a szélben. Az egyik gombászó megszólította a tündéralakot, de az nem 
felelt, csak nézett a messzeségbe. Tíz év múlva újra látták a lányt a népte- 
len romok között a magyaregregyiek, ám hiába szólongatták, ő ezúttal is 
néma maradt. És ez megismétlődött tízévenként: soha senkinek nem si
került szóra bírni Máré-vár romjainak titokzatos asszonyát.
Aztán már nem is igen merték megszólítani őt, tartottak tőle. Az öre
gek azt mondták, hogy a romok asszonya Máré vitéz hitvesére hasonlít, 
nyilván a lánya lehet, s jobb őt kerülni, mert rontást hoz mindenkire, 
ahogyan anyja is bajt hozott a környék két, deli vitézére. Attól fogva pün
kösd hajnalán mindenki kerülte Máré-vár romjait.

Száz évvel a vár szétlövése után egy messze földről érkezett vadász ve
tődött a Mecsekbe. A vadász napok óta üldözött egy szarvast, aminek 
fejét akkora agancs koronázta, hogy azzal még a budai vár kapuján se tu

dott volna betérni, feje elfordítása nélkül. Pünkösd hajnalán a fenséges vad 
Máré-vár romjaihoz menekült, s ott nyomtalanul eltűnt. A vadász már épp 
megfordította volna a lovát, amikor észrevette, hogy a romok tetején egy 
szépséges lány áll, és a lassan kihúnyó csillagokat nézi, rezzenéstelenül. 
A halovány arcú, szomorú tekintetű teremtést a vadász megszólította: 
- Ki vagy, te? Hozzád hasonló szépséget még sosem láttam. Engedd, 
hogy szolgálhassalak téged, kívánj bármit, megteszem neked!
A lány magához intette a vadászt, és elmesélte neki történetét. Ahogy azt 
a magyaregregyiek sejtették, ő valóban Máré feleségének a lánya volt. 
Amikor Máré lerombolta a várat, ő és anyja az erőd pincéjében maradtak. 
Máré felesége szomjan halt a mélyben, mielőtt azonban örökre lehunyta 
szemét, elátkozta Miklóst, aki megrontotta az ő boldogságát, és elátkozta 
bűnének gyümölcsét, a saját lányát is. Az átok a lányt életben tartotta, de 
fogságra ítélte.
A vadász - miután végighallgatta a történetet - megesküdött, hogy ő a 
világ egyetlen veszedelmétől sem fél, s a lányért bármilyen próbát vál
lal. Máré-vár elátkozott tündére megköszönte a vadász fogadalmát, és 
elmondta, hogy milyen próbát kell kiállnia annak a férfinak, aki meg 
akarja őt szabadítani rabságából:
- Háromszor kell, hogy megcsókoljál engem. De vigyázz, az átok sze
rint három förtelmes alakban jelenek meg előtted, olyan formát öltök, 
hogy attól még a legvakmerőbb embert is megöli a félelem. Ám, ha való-
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ban szeretsz engem, nem rémülsz meg. Mindig arra gondolj, hogy az a 
szörny nem más, mint én vagyok. Ha ezt nem felejted, akkor képes leszel 
mindhárom szörnyet megszelídíteni.
A vadász újra fogadkozott, hogy nincs az a szörny, aki őt eltántoríthatná 
szerelmétől. A lány búcsút intett, és eltűnt a vár pincéjében. A következő 
percben egy rettentő erejű fekete bika rontott ki a romok közül. A szilaj állat 
megállt a vadásszal szemben, fülsiketítően felbőgött, szeme vérben forgott, 
mellső lábával fenyegetően rúgta a port, a szarvát öklelésre készen tartotta, 
mint aki arra készül, hogy letarolja a fél világot. A vadász azonban nem 
ijedt meg, hanem odalépett a fújtató állathoz, megragadta vaskos szarvát, és 
megcsókolta a bika fejét. A bika abban szempillantásban semmivé vált.
A vadász még ki sem fújhatta magát, amikor egy óriáskígyó kanyar
góit elő a kövek alól. A kígyónak akkora szája volt, hogy azzal akár egy 
bivalyt is elnyelhetett. A sziszegő csúszómászó száz láb hosszú, izmos 
teste már rátekeredett a vadászra, ám a férfinak most sem remegett meg 
a szíve: elkapta a kígyó fejét, és szájon csókolta a szörnyeteget. A kígyó is 
párává, köddé, semmivé vált a vadász csókjától.
Alighogy a kígyó eltűnt, egy százmázsás varangyos béka jelent meg a 
romok taraján, s lomha ugrásokkal közeledett a vadász felé. Amikor egy- 
egy ugrás után földet ért, széltében-hosszában megremegett a Mecsek. 
A béka brekegésétől az ezeréves tölgyek törzse kettérepedt. A varangy 
szájából zöldes nyál csörgött, szeméből áradt a gonoszság. A vadász egyet
len állattól se félt, de a békáktól irtózott. Még egy apró levelibéka láttán is 
kiverte a veríték, s amikor meglátta ezt az undorító varangyot, kitört rajta 
a nyavalyakórság. Hanyatt esett, egész testében remegett, szája habzott, 
segélykérőn vinnyogott, s ahhoz se volt ereje, hogy irháját mentse. De nem 
is kellett, mert a béka nem bántotta őt, eltűnt, hogy a dolgát elvégezte.
A vadász csak nehezen tért magához. Elkeseredetten hívta a vár úrnőjét, 
kérte, hogy hadd tegyen újra próbát, esküdözött, hogy még egyszer nem 
hátrál meg, de szavára csak az erdő gúnyos suttogása felelt. A vadász úgy 
elszégyellte magát, hogy soha többé nem ment Máré várának közelébe.

magyaregregyiek úgy tudják, hogy Máré várának úrnője ma is a
 megmentőjére vár. A szépséges lány tízévenként, pünkösd hajna

lán megmutatja magát. Sokaknak elvette már az eszét, de kiszabadíta
ni őt egy férfi sem volt elég bátor. Mindenki megriadt a várból kiron
tó szörnyek láttán. Pedig azok a szörnyek nem bántanak senkit, azok a 
szörnyek csak a szépséges lány alakváltozásai. Hiába: nincs, aki felold
ja a lányt anyja átkától, és nincs, aki megmentse őt szörnyeitől. Nincs, és 
talán nem is lesz soha. Kinek kell egy lány, aki hol tündér, hol meg ször
nyeteg. Ugyan: kinek kell egy ilyen lány?
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A TURUL LÉGHAJÓ PÉCS FELETT

Trebbin Ágost

Pécs léghajós emlékeiről viszony
lag kevés ismeret áll rendelkezé
sünkre. Pedig a téma érdekes, és meg

érdemli, hogy felkeltse a város múlt
ját kutatók figyelmét.
A közelmúltban egyik kedves bará
tom családi archívumukból egy régi 
fényképfelvételt mutatott, amely az 
1907-es Pécsi Országos Ipar- és Mező
gazdasági Kiállításon a Turul légha
jóról készült, felszállás közben.
Elkezdtem kutatni a korabeli újságo
kat, és viszonylag sok pécsi vonatko
zású anyagot találtam.
Az emberiségnek örök nagy álma a 
repülés. Ismeretes az ókori görögök 
nagy vonzalma a levegő meghódítása 
iránt. A repülés alapelveit már Arkhi
médésznél is megtalálhatjuk.

A repülés első eszközei a léggömbök voltak, amelyeknél kezdetben a 
felhajtó erőt felmelegített levegő, később hidrogén, hélium vagy más 
könnyű gázok biztosították. (A Turul esetében a felhajtóerőt városi gáz 
jelentette.) A léggömbök vízszintes elmozdulását a kormányozható lég
hajó feltalálásáig a szélirány határozta meg.
Az 1895-ben megjelent Pallas lexikon szerint a léghajózás „alkalmas 
készülékkel a levegőbe való emelkedésnek és abban bizonyos irányban 
való haladásnak mestersége". A léggömb függőleges emelkedését vala
mely, a levegőnél könnyebb gáz vagy meleg levegő biztosítja.

A LÉGGÖMB ALKATRÉSZEI, TARTOZÉKAI

A ballon burkolata selyemből vagy pamutszövetből készült, amely
nek erősségét szakítógépen is kipróbálták.

Az általában körte alakú ballon tetején szelep volt, amellyel több-keve
sebb sikerrel lehetett szabályozni a felhajtóerőt. A szabályozó szelep a 
kosárból egy lelógó fehér zsinórral volt kezelhető.
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A nyak alakú feltöltőnyílás a ballon alján helyezkedett el. A ballon bur
kolatát kenderkötélből vagy selyemzsinórból font háló borította, ame
lyek bogai lefelé ritkultak. A kötélháló alsó része egy fából vagy fémből 
készült ballongyűrűhöz volt erősítve, amelyen csüngött a léghajó kosara. 
A kosár külső oldalán egy 100-120 méter hosszú, karvastagságú vonta
tókötél függött. A szabadon szálló léggömb burkolatának egyik gerezd
jéből még egy vörös zsinór is csüngött a kosárba, melynek segítségével a 
ballon burkolata feltéphető volt annak érdekében, hogy a leszállás pilla
natában az egész gáz gyorsan kibocsátható legyen.
A léghajó felszerelését homokzsákok, légsúlymérő, iránytű és térképek 
egészítették ki.
Személyszállító léghajóknál, alkalmazásuk szerint megkülönböztetünk:
1. Szabad léggömböt (ilyen volt a Turul léghajó). A léggömb szabadon emel
kedik fel, s a levegő áramlásai viszik odébb. Haladási gyorsaságát, irányát 
a különböző irányú széláramlatok szabják meg, tehát nem irányítható.
2. Kötött léggömböt (ilyen volt 
az 1896-os budapesti millen
niumi kiállítás léggömbje). 
A ballont drótkötélen enged
ték fel bizonyos magasságig. 
Onnan bizonyos ideig lehetett 
gyönyörködni a panorámában, 
majd visszahúzták a földre, és 
jöhettek az újabb és újabb föl
szállások, utasok. Nagy előnye 
volt ezeknek a léggömböknek, 
hogy viszonylag kevés gázt 
kellett felhasználni az újratöl
téshez. Tehát üzemelési költ
sége lényegesen olcsóbb volt, 
mint a Turul léghajóé.

A LÉGGÖMB HŐSKORA

Ember először 1783. no
vember 21-én Franciaor
szágban szállt a magasba lég

gömbbel. Ez volt a Montgolfier testvérek híres hőlégballonja. Fontosabb 
méretei: a léggömb magassága 22 méter, a ballon átmérője 14,5 méter, 
térfogata 2000 köbméter.

157



Trebbin Ágost: A Turul léghajó Pécs felett

Léggömbkísérletek és -felszállások a XVIII-XIX. században 
Magyarországon

1784. Domin József jezsuita tanár hidrogénléggömb-kísérlete Győrben. 
1784. július 23. Szabiik István piarista professzor léggömbkísérletet hajt 
végre Pesten (a Montgolfier testvérek kísérlete után egy évvel).
A Pressburger Zeitung 1784. július 23-i száma így számol be az izgalmas 
kísérletről:
„Szabiik léggömbje 14 finoman kidolgozott, vörösre és fehérre mázolt ökörhó
lyagból készült. Á szabályos gömb alakú „égi golyóbis", miután megtöltötték 
„gyúlékom/ levegővel" (azaz hidrogénnel) 11 órakor emelkedett  fel. A 21 hüvelyk 
(55 cm) átmérőjű léggömb merőlegesen szállt föl a magasba, és mintegy 24 ölnyi 
(45 méter) magasságot ért el. Negyed óra múltán azonban elszakította kötelét, 
és délnyugat felé szállt egyre magasabbra, míg azután egy első osztályú csillag 
nagyságúvá zsugorodott..."
Szabiik eredményes kísérletéből mit sem von le az a tény, hogy léggömbje 
viszonylag kisméretű volt. Ennek magyarázatát adja, hogy abban az idő
ben még igen körülményes és költséges volt a hidrogéngáz előállítása. 
1811. június 3. Dr. Männer hidrogénnel töltött ballonnal repült a pesti 
Városligetből Gyöngyösre.
Dr. Männer ballonjának selyemháló burkolata volt, amelyről 40 lefutó 
zsineg tartotta a hosszúkás alakú kosarat. A léggömböt különböző tarka 
figurák, madarak, feliratok díszítették. A ballon feltöltését és felemelke
dését három-három ágyúlövés jelezte. Az attrakcióhoz hozzátartozott, 
hogy kis (ejtő-) ernyők segítségével dr. Männer háziállatokat juttatott 
sikerrel a földre.
1811. szept. 15. Dr. Kraskowitz Pozsonyban végzett felszállást léggömb
bel, majd a Fertő-tó közelében szállt le.
1846. március 15. A német Lehmann léggömbbemutatója a pesti Lövölde 
téren.
1850. május. Az angol Coxwell Légi Európa léggömbkörútjának utasa, 
gróf Esterházy Pál.
1875. Batthyány Elemér Párizsból Pestre léghajózik a francia Coruth lég
hajóján.
1883. június 23. Silberer Viktor bécsi tanár, az Osztrák Aero Klub lég
gömbrepülője többször felszáll Pesten, egyik alkalommal utasa Pálmai 
Ilka, a kor híres színésznője.
1890. Silberer Viktor bécsi tanár és léggömbrepülő, magas rangú lég
gömbvezetőket és megfigyelő tiszteket képez ki az Osztrák-Magyar 
hadsereg számára.
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1896. A Millenniumi Világkiállításon 
a francia Godard kapitány rendsze
res utasfelszállásokat végez kötött 
léggömbjével. A légi alkalmatossá
got 7017 utas vette igénybe. A kötött 
léggömböt fölszállás után - anélkül, 
hogy a gázt kiengedték volna, drót
kötéllel visszahúzták a földre.
Godard kapitány léggömbje szabad 
repülést is végzett:
„1896. június 26-án Tolnai/ Lajos, Kon- 
koly-Thege Miklós, az ó-gyallai csillag
dának egy hivatalnoka és a meteorológia 
intézet kiállítási csarnokának vezetője 
Godard kapitánnyal, a Ballon Captif 
tulajdonosával, szabad léghajó utazást 
tett a millenniumi kiállítás területé
ről, amely látványosságot a közönség 
ingyen fogva élvezhetett.

1 Pesti Hírlap 1896. június 26.

Az ELSŐ LÉGHAJÓK PÉCS VÁROSA 

FELETT

Ezután a rövid történeti időuta
zás után megérkeztünk szeretett 
városunkba, a századforduló kör

nyéki Pécsre, ahol 1885-ben szintén 
megjelent a léghajó. Ennek az utasai 
még légi akrobaták voltak.

Az Incroyable léghajó felszállása:

„A „Zsolnay"-kertben (a volt újfürdő, 
a Sétatér mellett) először és utoljára 
tartatik meg a tudományos LÉG
HAJÓ-ÜNNEPÉLY. Föleresztése az 
„INCROYABLE" (ejtsd: enkroajábl, 
magyarul piperkőcöt jelent) minta
léghajónak 32 archív magasságra.
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Ezen óriás „Incroyable" léghajóval a híres franczia léghajós kapitány Chevallier 
Beudet 23 érdemjel tulajdonosa, az aerostaticus „Progress” társaság tagja fog 
Creat Attractióval - magát egyszerű trapézon tartva-fölereszkedni. Utóbbi idő
ben az európai udvarok előtt és a budapesti országos kiállításon a legfényesebb 
sikerrel bemutatott. Nagy újdonság. Ezen jelenlegi emelkedés egy, még eddig 
Pécsett nem látott tünemény. A léghajó 25.000 köbláb gázt vesz föl magába 
(amelyet az 1870-ben alapított pécsi gázgyárból kapott a városi vezetéken keresz
tül) és nagyságában minden eddig e nemben ismerteket és látottakat fölülmúlja. 
Ezen léghajó gázzal való megtöltéséhez 24 óra szükségeltetvén, míg azonban 
most a legújabb amerikai móddal 25 perez alatt lesz megtelítve. A léghajó sem 
kosárral, sem sajkával ellátva nincs, rajta csak egy egyszerű trapéz van megerő
sítve, amelyen Beudet úr testgyakorlati mutatványokat fog bemutatni.
Az ünnepély programja: Fél 3 órakor a városi zenekar hangversenye, fél 5 
órakor előkészület aföleresztés kivitelezéséhez, 5 órakor telítése és emelkedése 
az „Incroyable" óriás léghajónak a bátor léghajós Beudettel, ki már 600 lég
hajózást tett meg. "2

Az ELSŐ MAGYAR LÉGHAJÓ, A „TURUL"

2 Pécsi Figyelő. 1885. október 4.

Közel 120 évvel a Montgolfier testvérek ballonjának a felszállása 
után hazánk is belépett a léghajó-tulajdonos országok táborába. 
Az Osztrák-Magyar Monarchián belül szomszédaink már jóval előttünk 

jártak ezen a téren. így természetesen az ő tapasztalataikra számítottunk 
elsősorban, sőt első léghajónkat is tőlük szereztük be.
A Magyar Aero Club 1902. március 2-án alakult meg, az általuk Auszt
riából megvásárolt léghajó, a „Turul" pedig május 1-jén szökkent első 
ízben hazánk fővárosa felett a magasba.

A magyar sajtó - korabeli helyes
írással - így tudósít a nevezetes 
eseményről:
„Budapesten a léghajózási kísérle
tekhez való csatlakozás szempontjá
ból alakult meg a Magyar Aéro Club. 
Czélul tűzte ki a tudományos kutatá
sokat, nevezetesen részt vesz a nem
zetközi meteorológiai munkálatokban. 
Törekedni fog arra is, hogy a léghajó
zást hazánkban meghonosítsa és meg- 
kedveltesse. Márczius 2-án alakult
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meg Budapesten az új klub, melynek a védnökségét Lipót Szalvator főherczeg 
vállalta el, aki Bécsből több léghajózást tett „Meteor" léggömbjével. (Megjegy
zés: 1902-ben Bécsből Pécsre is léggömbön jutott el Lipót Szalvator főherceg).
A Magyar Aero Club érdekes ünnepségét azzal kezdte meg, hogy május elsejé
nek reggelén a Margitsziget telepéről két fölszállást rendezett léghajóval. Egyiket 
Lipót Szalvator „Meteor" gömbjével.
A margitszigeti ünnepély programját így állapították meg: Gróf Széchenyi Béla 
koronaőr, a klub elnöke megköszönte a főherczegnek a védnökség elfogadását. 
Auguszta főherczegnő (Megjegyzés: Szalvator főherczeg felesége) megkeresz
telte a magyar klub léggömbjét „Turul" névre.
A főherczeg ballonja a „Meteor" elindult. A ballont a főherczeg maga vezette. 
Kíséretében gróf Majláth László főrendházi tag, továbbá Králl Sándor főhadnagy, 
a klub egyik kapitánya utaztak. A klub ballonja a „Turul" is elindult. A ballont 
ifj. Tolnay Lajos a klub első kapitánya vezette. Útitársai a bécsi katonai léghajós 
intézet parancsnoka Heinterstoisser Ferencz százados és Lisznyai Damó Tiha
mér műszaki tanácsos, a klub alelnöke. Szerencsés utazás után a „Turul" Tura 
község mellett, Lipót Szalvator főherczeg hajója pedig Hatvannál szállt le. Az 
utasok vasúton tértek vissza Budapestre. "3

A LÉGHAJÓS SPORT

ghajózás katonai, tudo- 
ányos felhasználása mel

lett, megpróbálták szórakozta
tóbb célokra is felhasználni ezt az 
érdekes repülő alkalmatosságot. 
Az 1900-as évek elején, osztrák 
mintára, hazánkban is divatba 
jött a léghajós repülősport. A lég
hajós sport nem volt olcsó mu
latság, ezt a passziót csak az igen 
gazdag, tekintélyes emberek en
gedhették meg maguknak.
A léghajós sportnak több válfa
ja volt ismert. Tartottak időtar
tam- és magassági versenyeket, 
de a legérdekesebb „sportcse
megének" az ún. „rókavadá
szatot" tartották. A turul léghajó

A

3 Vasárnapi Újság. 1902. május 02.
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A versenyek fő rendezője az 1902-ben alakult Magyar Aéro Club volt. 
Eredetileg a léghajóknak egymás közti versenyét szerették volna meg
szervezni, de erre a hazai léghajók csekély száma nem adott lehetőséget. 
Végül is úgy döntöttek, ha nincs elég léghajó, jó lesz erre a célra a kor 
másik nagy technikai vívmánya, az automobil.
Az egykori pécsi újságíró így sóhajtozott: „...de mennyire vagyunk ezen 
a téren mutatja, hogy a mannhelmi jubileumi kiállításon az elmúlt héten már 
nagy léghajó verseny is volt, amikor 8 léghajó szállt föl, melyek minden fönnaka- 
dás nélkül kóboroltak ott a Rajna és Neckar folyók fölött. "4
Az első hazai versenyeket a fővárosban rendezték meg. A „Tolnai Világ
lapja" c. népszerű képes újság így számol be az 1904-ben megrendezett 
első, hazai léghajó - automobil „párviadalról":
„Azért, hogy a részvétel az automobil tulajdonosok között nagyobb tért hódít
son az Aéro Club több díjat tűzött ki azok számára, akik elsőként érkeznek a 
léghajó leszállásának színhelyére. Az első kísérlet fényesen bevált. A Tattaersalt 
(a fővárosban ma az ügetőversenyek színhelye) ellepte a közönség óriási tömege 
és kíváncsian várták a Turul fölszállását. Különösen képviselve volt a helyőrség 
tisztikara és csak úgy villogott a sok fényes egyenruha.

Az ünnepély kezdetét három tarack
durranás jelezte. Rögtön utána he
lyet foglalt a kosárban Králl Sándor 
főhadnagy, az Aéro Club kapitánya 
és Csiszár főhadnagy - aki vakmerő 
merészségéről híres léghajós - elkí
sérte a fellegek közé teendő útjára. 
Amint a Turul a földről felemelke
dett, hirtelen szökéssel magasba ter
mett, és észrevehető könnyedséggel 
ragadta maga után a kosárban lévő 
bátor utasokat. Azok pedig valóságos 

virágesőt zúdítottak a közönségre és vígan lengették búcsúra keszkenőiket. Majd 
nemzetiszínű szalagokat dobtak alá, amelyek lassú hullámzással ereszkedtek a 
bámuló közönség közé. Ugyanebben a pillanatban elkezdtek pöfögni az auto
mobilok, és óriási sebességgel hagyták el a Tattersalt. Végig rohantak a főváros 
utcáin, hogy minél előbb kinn a szabad országúton féktelen gyorsasággal menve 
a kitűzött helyre érkezhessenek."
A léghajó feladata volt, hogy a fővárostól számított 150 kilométeren belül 
földre érkezzen, az automobiloknak pedig mindent meg kellett tenniük an
nak érdekében, hogy a léghajót a földről kövessék. Annak az automobilnak

A Turul léghajó felszállása

4 Pécsi Napló. 1907. június 19.
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a vezetője lett azután a győztes, aki először találta meg a sikeresen landolt 
léghajót. Végül is a Turulhoz egy fővárosi kereskedő automobilja érkezett 
meg elsőként, ezért a verseny fődíját neki ítélte oda a versenybíróság.

A Turul léghajó Pécs felett

Az 1907-es év nevezetes ese
ménye volt a pécsi Orszá
gos Ipar- és Mezőgazdasági Ki

állítás, amelyet 1907. május 15. és 
szeptember 15. között rendeztek. 
A nagyszabású kiállítás ismerte
tése egy külön tanulmány témája 
lehetne, itt csak röviden annyit, 
hogy részt vett rajta az akkori 
idők magyar iparának és mező
gazdaságának színe-java. Külön 
is büszkék lehetünk a vásáron
kiállító pécsi gyárosok sikereire is. A kiállításon olyan nagyszerű pécsi 
iparosok és mezőgazdászok mutatták be gyártmányaikat, termékei

ket, akiket országon belül, sőt 
Európa-szerte is jól ismertek. 
Közülük a leghíresebbként emlí
teném meg a pécsi Zsolnay-gyár 
pavilonjában bemutatott remek 
porcelánárukat. A kiállítást nap
ról napra óriási tömegek keres
ték fel. A vásár egyik különleges 
látványosságának, vonzerejének 
a Turul léghajót szánták.
A kiállítás üzleti szempontoktól

sem mentes végrehajtó bizottsága, Zsolnay Miklóssal az élén, úgy gon
dolta, jelentős látogatószám növelő hatása lenne, ha a Turul léghajót, 
(amely elsősorban sportcélra készült) a kiállításon bemutatnák, esetleg 
több „civil" fölszállásra is lehetőség nyílna. (Valószínűleg a millenniumi 
kiállításon látott Godard léghajó adta az ötletet.)
Felmerült a Turul léghajó pécsi sportcélú felhasználásának gondolata is. 
A fővárosi mintára a pécsi léghajósport rajongói, élükön Zsolnay Mik
lóssal, 1907. július 2-án szintén hasonló versenyt kívántak megrendezni. 
A tervek szerint az autó- és motorversennyel összekötött nagy derbin



Trebbin Ágost: A Turul léghajó Pécs felett

a Turul léghajót kellett volna követni, illetve a szabályok értelmében 
leszállás után minél előbb megtalálni.
Végül is a nagy hírveréssel beharangozott verseny elmaradt, a Turulra 
más „megpróbáltatások" vártak. A helyi újságíró így írt erről:
„Krall Sándor tüzérfőhadnagy, a Turul magyar léghajós társaság elnöke nem
csak a Budapest-pécsi Zsolnay motorverseny tárgyában időzött vasárnap 
Pécsett, hanem hogy a rendes léghajózás tárgyában is megegyezésre jusson a 
kiállítás végrehajtó bizottságával, ami sikerült is. Vasárnap St. Pöltenben szállt 
föl a budapesti aeronauták bevált léghajója, a Turul és azt már a legközelebbi 
napokban Pécsre hozzák, ahol a kiállítás sporttelepén fogják bekvártélyozni és a 
gázgyárral kapcsolatba hozni, mely a léghajót gázzal fogja ellátni. A első fölszál
lásban pécsi urak, néhány bizottsági tag vesz részt."5

korabeli pécsi sajtó hatalmas lelkesedéssel pártolta az érdekesnek
látszó technikai újdonságot. Költői képekben vázolta a felemelke

dő léggömb nagyszerűségét, a magasból az utasok elé táruló dunántúli 
magyar táj szépségeit. Akkor még nem látszottak a léghajó fölszállásai
nak gyakorlati nehézségei, a magas költségek és a léghajó felkészítésé
nek műszaki hiányosságai.
„A léghajó kosarában 4 utast (pontosabban két fő a léghajó kezelő személyzete és 
két fő az utas) vihet magával s így városunk intelligenciájának vállalkozó szel
lemű tagjai abban a gyönyörűségben részesülhetnek, hogy a felhők magasságából 
élvezhetik nemcsak a Mecsek szép hegyvidékének, de az egész Dunántúlnak és 
Horvátországnak gyönyörű panorámáját. Hogy milyen irányban repül a léghajó 
az a légáramlattól függ. Bármerre vegye is útját, szebbnél-szebb tájak látképét 
élvezhetik utasai az óriási 3-4000 m-nyi magaságból.''6
A reálisabbak azonban már akkor számítottak a léghajó magas költsé
geire is. Úgy gondolták, hogy a ballon feltöltésére felhasznált hatalmas 
mennyiségű városi gáz magas költsége miatt a fölszállás díját majd csak 
kevesen tudják megfizetni.
„Megjegyezzük, hogy a léghajózás a gázellátás miatt költséges passzió, melyért 
akár kisebb külföldi útra is mehetnének a fölszállók, ámde a léghajózás annak, 
akinek arra pénze van, az szívesen megfizeti a fölszállás díját, a 300 Koronát. "7 
A meglehetősen borsos összegből egy utasra 100 korona részvételi díj 
jutott. És ezt a tekintélyes összeget, amelyet 1300 köbméter városi gáz fel
használási költsége jelentett, minden egyes fölszállás alkalmából ki kellett 
fizetni. - Hiszen annak érdekében, hogy a landolás zavartalan lehessen 
leszálláskor, a ballonból a gázt teljes egészében ki kellett engedni.
5 Pécsi Napló. 1907. június 19.
6 Pécsi Napló. 1907. június 20.
7 Pécsi Napló. 1907. június 19.

164



Trebbin Ágost: A Turul léghajó Pécs felett

Talán Pécsett is reálisabb lett volna a „Turul"-t úgy üzemeltetni, mint 
az 1896-os millenniumi Godard-féle kötött léggömböt, amelyen való 
fölemelkedés (mivel nem kellett minden egyes fölszállás után a ballont 
gázzal feltölteni) egy utasnak csak 1 korona költséget jelentett.

z előjelek sem voltak már túl biztatóak. Késett a „Turul".
„A Magyar Aero Klub léghajója a Turul, mint megírtuk vasárnap (megj.

június 16-án) délután St. Pöltenben, Bécs mellett szállt föl, honnét annak szer
dán (megj. június 19-én) kellett volna Budapestre visszaérkeznie. Onnét mára 
várták a Turult Pécsre, de a léghajó helyett Králl főhadnagy táviratban jelenti, 
hogy a léghajó elkésett, így az holnap reggelre (megj. június 23-án) nem lehet 
Pécsett. Mivel annak gázzal megtöltésére egész napi idő kell, a vasárnap dél
utánra tervezett és hirdetett fölszállás elmarad. Mikor lehet már most Pécsről 
repülni, arra nézve a távirat nem nyújtott közelebbi felvilágosítást, de valószínű, 
hogy az első fölszállást jövő szombatra vagy vasárnapra fogják kitűzni, amiről 
az érdeklődő közönséget idejekorán értesíteni fogják."8

Pécsi Napló. 1907. június 22.
Pécsi Napló. 1907. június 27.

Bizonytalan várakozás után a „Turul" június 25-én, kedden az esti órák
ban vonaton érkezett meg a pécsi főpályaudvarra.
A léggömb a kipakolás után, még az éjszaka folyamán átkerült a kiállítás 
sportpályájára. Június 26-án, szerdán hajnalban azután megkezdődött a 
nagyméretű ballon gázzal való feltöltése:
„A Turul első elmaradt felszállása ma, csütörtök délután 3 órakor fog a kiállítás 
sporttelepéről megtörténni. A hatalmas léggömb töltése már szerda reggel óta 
folyik a Rét utcában, ahol elég vastag a gázcső a munka elvégzésére. Már ennek 
is óriási közönsége van, amely bámulva látja, mint dagad, mind hatalmasabbra a 
felhőket ostromlandó gömb. A felszállásba részt vesz Draskovits Iván s Zsolnay 
Miklós, továbbá Krall Sándor főhadnagy, a Magyar Aero Club kapitánya s ennek 
gépésze. A felszállás előtt a ballont bevontatják a Rét utcából a sporttelepre, ahol 
Krall főhadnagy bemutatja a közönségnek a gömb érdekes szerkezetét s a kötélzet 
konstrukcióját. Belépő díj: Réselvált hely 1 korona, állóhely 60 fillér."9
Most tegyünk egy időutazást. A Pécsi Napló című újság tudósítójával 
együtt látogassunk el a pécsi kiállításra. Keressük meg a sporttelepet, hogy 
tanúi lehessünk 1907. június 27-én, csütörtökön 4 óra 30 perckor a Turul 
léggömb első ünnepélyes felszállásának. Végül is a Turul léghajó első pécsi 
fölszállására 1907. június 27-én, csütörtökön 4 óra 30 perckor került sor a ki
állítás sporttelepéről. A helyi újság így számol be a nagy eseményről:
„A Turul napja. Ne tartsa senki naivnak azt a közönséget, mely ma ezrivel lepte 
el a kiállítás sporttelepét és a palánkon túl levő helyeket, honnét megfigyelhették 
a léghajó fölszállását.
8
9
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Pécsett évtizedek óta nem szállt föl léghajó. Akkor az azóta enyészetnek indult 
néhai Zsolnay-kertben szálltak föl góklerek (vásári mutatványosok), akik a 
magasban tornászati mutatványokat végeztek, de úgynevezett úri fölszállás, 
sportcéllal Pécsről még soha nem történt. így csak természetes a rendkívüli 
érdeklődés, melyet a fölszállás érdekeltsége indokolttá is tett.
Tegnap kezdettek már hozzá a léghajó töltéséhez és rendőri és tűzoltói felügyelet 
mellett egész éjjelen át folytatták a töltést. A Turul hatalmas teste mind nagyobb 
és nagyobb lett és mind jobban feszültek a homokzsákokhoz láncolt léghajó köte
lei. Amint azután elnyelte a nagy alkotmány a belebocsátott 1300 köbméter 
gázt, egész impozáns voltában bontakozott ki a légúti alkalmatosság, melyet idő 
múltával úgy fognak mutogatni a múzeumban, mint ma a delizsánszot (azaz 
a postakocsit). Mindössze csak a kormányozható léghajót kell előbb föltalálni. 
A tribünön feszült érdeklődéssel kísérték a fölszállás előkészületeit és búcsúz- 
kodtak a légi utasoktól. Zsolnay Miklóstól, aki mintha a légnek gyakorlott 
lovagja lenne, fehér vászonnadrágot, barna kabátot és keppet öltött, míg útitársa 
Draskovich Iván gróf beérte zöld vadászkosztümmel. Ok képezték az érdeklődés 
középpontját és az aggodalmaskodók sokat beszéltek a hajdúböszörményi léghajó 
katasztrófáról - hogy talán jobb is lenne, ha nem szállnának föl, mert elvégre a 
felhőkbe fogódzni nem lehet.
A léghajó időközben imbolygóit kötelékein. Stappel Béla, aki a kiállításra fel
ügyel, felügyelt a homokos zsákok mellé vezényelt kiállítási személyzetre, hogy 

jól vigyázzanak, majd kikapcsolták a 
hálóból a zsákokat, a léghajó (ballonja) 
a kosár fölé lebegett és kiegyenesedett 
az egész csoport.
Melegen tűzött a nap és a kis próba
léghajó, melyet fél 4 órakor indítottak 
útnak, délnyugati irányban lebegett 
el. Erre fújt a lágy, de azért erővel bíró 
szellő, mely nyílt tengeren már meg
fodrozná a hullámokat.
Most a sporttelepnek a Rét utca felé 
eső sarkába vonszolták a léghajót. Krall 
főhadnagy, a léghajó klub kapitánya, 
aki ezen expedíciót vezette, mint a mat
rózok kúszott föl a kötélzeten, csavartól 
csavarig megvizsgálandó, rendbe van e 
minden és megerősítette a köteleket ott, 
ahol meglazult, majd meginvitálta az 
utasokat, szálljanak be a kosárba.
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Egy-két pillanat alatt bent termettek, két-háromszor emelkedett a léghajó, majd 
fölnyitották arra a homokzsákokat, majd a három utas és a léghajó német kísérője 
elfoglalták a kosár négy sarkát, a szomszédos ünnepélyek csarnokában fölhang
zott az orgonán az ünnepélyes fúga.
Krall főhadnagy köszöntötte a közönséget, és az adott jelre elszabadult az utolsó 
kötelék is mely a földhöz vonzotta a léghajót, mely fenséges nyugalommal emel
kedni kezdett.
Éljenzés, kalaplengetés, zsebkendő-lobogtatás követte az utasokat, akik a magasba 
szökve elsősorban is virágesőt bocsátottak az immár mélyen alattuk levő hölgy
közönségre, a virágot követte a kosár és a kosarat az első homokzsák kiürítése, de 
oly ügyesen, hogy az már szabad helyet ért. A léghajó elröppent a szomszédos 
pavilonok fölött a Dráva irányában, és vagy 1000, majd még nagyobb distanci
ákba lebegve még sokáig látható volt.
Amint azonban a léghajó határozott irányt vett, a fölszállásnál jelen volt 40 
lóerejű, Draskovich Iván gróf tulajdonát képező automobil, melynek sofőrje már 
nem egy léghajót üldözött, Pánczél Ottó erdőfelügyelővel és Horváth István 
szentlőrinci főszolgabíróval, saját 9 és fél lóerejíí automobilján Stagelchmidt 
József (Nagybecskerek) Schlatich Lőrinc építész társaságában rohantak ki a 
sporttelepről, hogy kövessék a Turult."10 11

10 Pécsi Napló. 1907. június 28.
11 Uo.

A Turul röpke 25 percet töltött a magasban, utána szerencsésen földet 
ért. Krall kapitány ügyesen „tette le" a léghajót. A földre szálláskor senki 
nem sérült meg. Az újságíró így fejezte be az 
izgalmas léghajós riportot:
„Ma gyönyörű útja volt a Turulnak, oly nyu
godtan szelte a léget, akár a sas madár. A léghajó 
pontban 4 óra 30 perckor száll fel, de mivel nem 
került légáramlásba, csak lassan haladt előre. 
Emelkedésében 1400 méter maximális magassá
got ért el, és így jutott el a kökényi rezula széléhez, 
ahol már 4 óra 55 perckor leszállt ezen 25 perc 
alatt tehát 14 km utat tett meg. A fecskék a lég
hajót 800 magasságig követték, akkor elmaradtak. 
A kökényiek természetesen mind kivonultak a 
ritka látványossághoz, és mintegy 300főnyi cso
port verődött össze, de a leszállásnál nemigen 
mutattak hajlandóságot a segédkezésre. Az auto
mobilok csakhamar utolérték a léghajót és fél 7 
órára már Pécsre érkeztek az utasok."11

T
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A szerencsés utazást Pécsett azután nagyszabású bankett követte, ame
lyen az ünneplésből bőven kijutott a nap hőseinek. Az átélt izgalmakat 
az elfogyasztott számtalan pohár pezsgő nagyon hamar feledtette.

Turul első fölszállásának izgalmai alaposan lázba hozták a pécsi
Z V. közönséget. A közvélemény izgatottan várta a híreket, és nagy vá
rakozással várta a Turul léghajó következő, második felszállását. Erre a 
tervek szerint július 1-jén (vasárnap) került volna sor. A technikai feltéte
lek azonban közbeszóltak, nevezetesen a léghajó ballonjának gázzal tör
ténő feltöltésénél jelentkeztek problémák. Bővebbet a korabeli újság ha
sábjairól tudunk meg:
„A pécsi gázgyár léghajónak gázzal való ellátásra éppenséggel nincs berendez
kedve. így ideiglenes, új csövet kellett szombaton levezetni a Rét utca felől a lég
hajóhoz, hogy megteljen vasárnapra a szükséges gázmennyiséggel a hajó, ámde 
amire nem számítottak, hegynek lefelé jóval lassabban ömlött a gáz rendeltetési 
helyére, úgy hogy már vasárnap délelőtt láthatták, hogy délutánra a léghajó nem 
lehet késszen, de nem volt arra mód, hogy erről a közönséget idejekorán értesítsék, 
ami a léghajó felszállására beérkezett közönséget bosszantotta, de senkit mulasz
tással vádolni nem lehet. Vis-major! Ámde most szerdán délután már annál 
kevésbé lesz akadálya a fölszállásnak és a vasárnap elmaradt léghajó fölszállást 
szerda délután 4 óra 30 percre tűzték ki, amikor Littke Lőrinc száll magasba, míg 
vasárnap lesz a harmadik fölszállás, ugyancsak 4 óra 30 perckor, mivel korábban 
a nagy melegben nem lehetett a közönséget a sporttelepre invitálni.
Több jelentkezés történt már a következő fölszállásokra, úgy férfiak, mint hölgyek 
részéről és hogy a közönség érdeklődését még fokozzák, a legközelebbi fölszállás
nál már kiállítási levelezőlapokat is visz magával a léghajó, melyeket a léghajó 
utasai a léghajó kikötési helyén adnak postára. Ezúttal már távolabb repül a 
léghajó és így a levelező lapok, melyek hivatalos bélyegzőt kapnak, érdekes doku
mentumai lesznek a légi útnak."12

12 Pécsi Napló. 1907. július 2.

Tervek szerint a második fölszállásra 1907. július 3-án (szerdán) került 
volna sor. A léghajó felkészítése zavartalannak tűnt.
„A Turul szerdán fölszáll. Most késő este telefonálják nekünk a kiállítási irodá
ból, hogy végre sikerült a Turult gázzal megtölteni, hogy a vasárnapon elmaradt 
fölszállás holnap, szerdán délután 4 óra 30 perckor tényleg bekövetkezik. Ezúttal 
Daróczy Aladár dr-né és ifjú Littke Józsefié, Králl Sándor főhadnagy léghajó 
kapitány és a kormányos kíséretében szállnak föl a Sporttelepen. Ez lesz a máso
dik fölszállás, melynek érdekességét nagymértékben emeli, hogy hölgyvilágunk 
két tagja vállalkozik a légi útra. A kiállítás területe ezen alkalommal bizonyára 
a szokottnál is élénkebb képet fog mutatni. A léghajónak ezúttal is automobil
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kísérete lesz, hogy a hölgyek a leszállás után mind gyorsabban visszatérhessenek 
a kiállítás területére."13

13 Pécsi Napló. 1907. július 3.
14 Pécsi Napló. 1907. július 4.

A Turulnak bizony nem nagyon kedvezett a szerencse Pécsett. Mindig 
közbejött valami előre nem látott nehézség. Hol nem volt megfelelő a 
ballon gáznyomása, hol egy hirtelen kerekedett vihar miatt kellett elha
lasztani a felszállását. így szenvedett késést a tervezett második fölemel
kedés is. Az újság így számolt be a sajnálatos esetről:
„A Turul fölszállása elhalasztva. A mi ősmagyar elnevezésű s jó hírnévnek 
örvendő léghajónknak nemigen kedvez Pécsett a szerencse. Az első fölszállás 
alkalmával is sok nehézséggel kellett megküzdenie. A második fölszállásának idő
pontját is folytonosan prolongálni kellett, mintha valami rosszul stilizált váltó 
volna. Pedig hát a kibocsátója, forgatója s elfogadója is csupa jószívű ember. Nem 
is ezen múlott, hogy a második fölszállás elhalasztódott, hanem azon, hogy nem 
lévén a gázgyárnak elég erős nyomása, nem lehetett a jelzett időre a Turul gömb
jét megtölteni. Végre tegnap estére megtelt a gömb s ma délután kellett volna 
az alkotmánynak légi útra kelni. Készen volt a hajó, készen állottak a vezetők, 
az utasok s délután 3 óra után hirtelen hatalmas szél kerekedett, átnyalábolta a 
gömböt, bírókra kelt vele és úgy meggyomrozta, hogy néhány helyen elszakadt 
a köteléke. Szóval a viharos időjárás miatt ki kellett abból bocsátani a gázt, s 
a kir. járásbíróságnál még csak elégtételt se kereshetett. Az ismét összelapult 
Turul most gyógykezelés alá került s mivel a javítás és újból való megtöltés több 
napot vesz igénybe, az újból való fölszállás jövő hétre marad. A közönség égett a 
kíváncsiságtól, ezren és ezren készültek le a kiállítás területére, hogy szemtanúi 
lehessenek az érdekes fölszállásnak. Maga a léghajó útra kelése ritka látványos
ság s mára tervezett fölszálásnak érdekességét még az is fokozta, hogy városunk 
társadalmának két előkelő hölgytagja jelentkezett a légi útra. Valóban nagy kár, 
hogy a hirtelen támadt vihar tönkre silányította a látványosságokban örömét és 
gyönyörűséget lelő közönség mulatságát.”14
A Turult csak két hét alatt lehetett rendbe hozni, hogy biztonságosan fel 
lehessen vele szállni. A második fölszállást, meglehetős időpontelcsú
szással csak 1907. július 21-én, vasárnap hajtották végre.
"Nagy közönség gyűlt össze tegnap délután a kiállítási sporttelepen, hogy szem
lélője legyen a Turul léghajó második fölszállásának. Fokozta az érdeklődést, 
hogy képes lapokat vittek fel, melyeket a léghajó bélyegzőjével ellátva a leszállási 
állomásról továbbítanak. A hatalmas sárga gömb nyugodtan himbálódzott. Alig 
volt számottevő légáramlat, kellemes útra volt tehát kilátás. Négy órakor elhe
lyezkedtek a kosárban az utasok, Littke Józsefié, Daróczy Aladárné, Králl főhad
nagy és segédje. Azonban kénytelenek voltak utascserét eszközölni. A gömb
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hordképessége ugyanis több körülménynél fogva csökkent. Melegben nagyobb 
a hordképesség, továbbá nagyobb akkor is, ha éjjel töltik. Most azonban igen 
kedvezőtlen körülmények folytán oly alacsonyra redukálódott a hordképesség, 
hogy négy személy nem maradhatott a kosárban. Ennek következtében a hölgyek 
kiszálltak, helyettük Littke Lőrinc ült be és így hárman emelkedtek a magasba. 
A legprecízebb függőleges irányban repültek fölfelé, virágokat, zászlókat szórva 
a magasból. A csendes időjárás következtében a léghajó nyugodtan haladt. Kelet
nek tartott, majd délkeleti irányt vett fel és a sporttelepről szabad szemmel is 
tisztán lehetett követni egész útjában. Nem volt hosszú ez az út, mert 5 óra 30 
perckor már leszálltak az 1400 méternyi magasságból és mintegy 50 méterre 
ereszkedve figyelmeztették az arra járó földműveseket, hogy kapják el a köteleket. 
Püspökbogád mellett Danitz pusztán voltak ekkor, melynek népe természetesen 
összesereglett a szokatlan látványra és csakhamar elkapták a lebocsátott kötele
ket és ily módon sikerült is a léghajót kikötni. Az utasokat itt már kis társaság 
fogadta. Kocsin hajtattak Püspökbogádra a Mattyasovszky nővérek és Littke 
József, kikkel együtt meguzsonnáztak és kocsikon vágtattak vissza Pécsre, hová 
már a kora esti órákban megérkeztek. "15

15 Pécsi Napló. 1907. július 23.

És csodák csodája. A harmadik felszállás terv szerint történt meg 1907. 
július 25-én, csütörtöki napon.
„A Turul fölszállása. Ma délután 5 órakor indul el a kiállítás sporttelepéről har
madik légi útjára a Turul, amely most már úgy látszik nem olyan makacs, mint 
eleinte és egész pontosan betartja a terminusokat. Ma Benyovszky Móric gróf 
Baranya vármegye főispánja és Almássy István főerdész vállalkoztak a légha- 
jókázásra, amely ismét csak rövid volt, amennyiben a főispán este 9 óra előtt 
már benn akart lenni a városban, hogy részt vehessen a kiállítás területén a 
tisztviselő összejöveteleken. Délután 4 órakor már szépszámú közönség gyüle
kezett a sporttelepen, amelynek felső részén megtöltve, útra készen állott a Turul. 
Az utasok Králl Sándor főhadnaggyal és segédével elhelyezkedtek a kosárban, 
már meg is indultak, de kis hiba volt. Tudni illik a szél északi irányban fújt, 
s attól kellett tartani, hogy a Turul, amely közel volt a kiállítás északi palánk- 
kerítéséhez, fölszállás közben könnyen beleütközhetik. Ezért előbb a Turult a 
sporttelep közepére szállították, szabad helyre, ahol aztán a fölszállás már vígan 
ment. Lassú méltósággal indult meg a gömb a magasba, a közönség éljenzése 
közepette, amire az utasok felülről virágesővel feleltek, majd mikor már elfogyott 
a virágjuk, utolsó üdvözletül még a virágkosarat is leküldték. A fölszállásnak 
pompás idő is kedvezett. Az északi szél, amely csak egy keveset tért el nyugat 
felé, egyirányban vitte a Turult, amely így a város felett ellebegve a Mecseknek 
vágott. A kiállítás területéről kitűnően lehetett követni a léghajót, amely egyórai 
út után az első hegy gerince mögött leereszkedett a völgybe. Ez Magyarürög
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község határában történt, ahol a falubeli nép csakhamar összeverődött a léghajó 
láttára és siettek segédkezni a leszállásnál. A léghajó után indult kocsik is csak
hamar ott termettek, amelyen az utasok behajtattak a városba."16

16 Pécsi Napló. 1907. július 26.
17 Pécsi Napló. 1907. július 26.

A Turul negyedik felszállására nagy szenzációt ígért a vásár igazgatósága: 
„A Turul legközelebbi fölszállására vasárnap -1907. július 28-án - délután lesz, 
amelynek, mint már említettük, Pauly Kdtchen leereszkedése lesz a szenzációja, 
aki mintegy 1500 méter magasságból fog lebocsátkozni eső ernyője (azaz ejtőer
nyő) segítségével. "17
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Paulus kisasszony kísérlete

A Pécsi Napló hatalmas hírverést csapott az ejtőernyős ugrás körül. 
Nagyon sok pécsi érdeklődését keltette fel az izgalmasnak ígér
kező produkció.

„Holnap, vasárnap oly magas
ra vonják a kiállítási sporttelep pa- 
lánkját, hogy a léghajó fölszállását 
csakis a bekerített helyen belül le
het majd megfigyelni. A léghajósnő 
nem a kosárban áll, hanem oldalán 
foglal el ülő helyzetet, úgyhogy lá
bai ugrásra készen kifelé lógjanak. 
A kosárról 3 méternyire csüng alá 
a lánc, amelyen a léghajósnő lebo
csátkozik. A léghajó hirtelen felszö
kik a magasba, és amikor 1000 és 
2000 méternyi magaságban lebeg, 
egyszerre annyi gázt bocsát ki Král 
Sándor főhadnagy, aki a léghajót 
vezeti, hogy hirtelen leszálljon a ha
jó és amint mintegy 300 méternyi 
mélységbe, mert ekkor eltávozik Pa- 
ulus Kata a léghajóból és lezuhan a 
mélybe. Az egész procedúra néhány 
pillanat műve. A léghajó, amely most egyszerre a léghajósnő 80 kilójával és az er
nyő 10 kilójával lett könnyebb ismét felszökik a magasba, mert ezen súlyvesztés öt 
homokzsák kidobásának felel meg, ami által a léghajó még magasabbra röpül, mint 
máskor. A Turul fölszállás minden mozzanatáról fényképfelvételeket készítenek, 
melyeket azután a bioszkop megörökít. A nézőközönség is fényképre kerül. Figyel
meztetjük a közönséget arra, hogy a Turul ezúttal is visz magával levelezőlapokat.
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A levélszekrények a sporttelepen vannak, mely olyan nagy közönséget bizonyára 
még nem látott, mint látni fog ma, mikor a fölszállást és esemyőugrást még kedve
zőtlen időjárás esetén is (mégis nagyobb viharnál eltekintve) megtartják."18

z újság hírverése nagy lázba hozta a pécsi közönség kalandra szom-
jazó részét. Sorban jelentkeztek a vállalkozó szellemű pécsiek közül, 

akik önként végrehajtottak volna ejtőernyős leugrást a „Turul" léghajóról. 
„Bátor kereskedősegéd. A Turul fölszállása kezdi az emberekben szunnyadozó 
bátorságot ébresztgetni. Eleinte mindenki bizonyos félelemmel, borzongással 
gondolt a légi útra: ma már merészebb produkcióra is jelentkezik vállalkozó. 
A kiállítás végrehajtó bizottságának elnökségéhez igen érdekes ajánlat érkezett. 
Mihálovits Imre kereskedősegéd, ki Krausze Ignác üzletében van alkalmazva, haj
landónak jelentkezett Paulus Katinka artistanő mutatványára, a Turulról 1500 
méter magasságból szállóernyővel lebocsátkozni. Az elnökség természetesen nem 
fogadhatta el az ajánlatot. Arról értesítette a bátor kereskedősegédet, hogy tekin
tettel a mutatvány életveszélyes voltára, az ajánlkozást nem veheti igénybe."19 
Azután ismét csak közbejött a balszerencse. A nagy beharangozás után 
a várva várt első pécsi ejtőernyős ugrás elmaradt. Nem lehet tagadni, 
várható volt a botrány kitörése...
„Ekkor a léghajó már 1100 méter magaságban mozgott és a kosárban ülők elér
kezettnek vélték a helyes pillanatot a leszállásra, amikor az esőernyő a léghajósok 
valóságos megdöbbenésére idő előtt kinyílt, ami által az esés teljesen ki volt zárva, 
máskülönben az ernyőesés közben a levegő olyan állapotban jutott volna, hogy a 
finom kötelék ez esőernyővel összekeveredtek volna, ami kétségen kívül katasztrófá
nak lett volna az előidézője. így Paulus kisasszony kénytelen volt exponált helyzetét 
elhagyni, a kosárba lépni és a léghajó szabad repülésében vett részt. A Turul dél
nyugati irányban lebegett tovább és félórai út után, mely alatt az utolsó pillanatig 
követte a csalódott sok ezerfejű közönség annak repülését, Egerágnál szállt le. "20 
Az ejtőernyős hölgynek nem volt kedve megvárni az esetleges inciden
seket. Vonatra szállt és távozott Pécsről.
„A kiállítás végrehajtó bizottsága a közönség kárpótlására, most már szeren
csésebb körülmények között, mindjárt a léghajónak újból való megtöltése után 
Paulus kisasszonnyal meg akarta csináltatni a magasból való ugrást, de Paulus 
Katicának már ma délután léghajóügyben Wiesbadenba kellett utaznia, mely 
utat el nem halaszthatta."21
A kiállítás végrehajtó bizottsága pedig mentette a menthetőt.
„Bár hibáztatni senkit nem lehet, hogy Paulus Katica a Turul léghajón felszállva 
a tervezett leugrásban akadályozva volt. A kiállítás végrehajtó bizottsága, mely-
18 Pécsi napló. 1907. július 28.
19 Uo.
20 Pécsi Napló. 1907. július 30.
21 Uo.
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nek ezen felszállás nagy költséget okozott nem akarja, hogy valaki azon váddal 
illesse, hogy ígért valamit, amit megfizetett és amit azután be nem tartottak. 
Aki magát tehát esetleg károsítva érzi, hogy Paulus Katica nem volt hajlandó 
arra, hogy esetleg nyakát törje csak azért, mert a közönség megfizette a belépő 
jegyét a bizottság hajlandó a sporttelepre váltott jegyeknek visszatérítésére, aki 
a belépő díjért jegyével a kiállítási irodában jelentkezik. Mivel azonban feltéte
lezhető, hogy ilyenek igen kevesek lesznek már ma este elhatározta a végrehajtó 
bizottság, hogy augusztus 11-én a közönség kárpótlására a kiállítás sporttelepén 
nagyszerű tánccal egybekötött népünnepélyt rendez minden külön belépődíj nél
kül és ezen népünnep rendezésére ma külön kis bizottságot küldött ki."22

22 Pécsi Napló. 1907. július 31.
23 Pécsi Napló. 1907. augusztus 15.
24 Pécsi Napló. 1907. augusztus 17.

z események után már egyre kevesebbet foglalkoztak a pécsi újságok
a Turullal. Még két kisebb hír jelent meg a Pécsi Naplóban. Ezek csak 

újabb sikertelenségekről számoltak be. Pedig most is jól indult minden... 
„A Turul utolsó fölszállása üldözéssel. Mivel az Aéro Club elnökének Králl 
Sándor főhadnagynak az őszi hadgyakorlatra be kell vonulnia, a Turul léghajó 
pécsi dicsőségének is csakhamar vége szakadt. Még csak egyszer fog fölszállni 
mégpedig f. hó 18-án vasárnapon délután pontosan 5 óra 30 perckor, mégpe
dig Daróczy Aladár dr. né és ifj. Littke Józsefeiével, mint akik ezen fölszállásra 
legrégebben jelentkeztek. Ezen felszállás érdekességét nagy mértékben emelni 
fogja, hogy azt katonai jellegű üldözéssel kapcsolják egybe. A léghajót automo
billal, motorral, kerékpárral, kocsin vagy lovon lehet üldözni és ezen versenyül
dözésre Pécs sz. kir. város közönsége, a Nemzeti Kaszinó és a kiállítás végrehajtó 
bizottság elnöke Zsolnay Miklós bocsátottak díjakat rendelkezésre. Az üldözésre 
jelentkezéseket a kiállítási iroda fogad el, hol minden közelebbi felvilágosítást 
készséggel megadnak. Az egész felszállás és üldözés lefolyásáról kinematográf 
(filmfelvevő gép) felvételeket készítenek. "23
Azután a menetrend szerint Pécsre érkező nyári zivatar végleg pontot 
tett a „Turul" léghajó pécsi karrierjére.
„A Turul vasárnapi felszállásáról a mai pusztító vihar után szó sem lehet. Már 
hozzáláttak volt a léghajó töltéséhez, amikor nekikerekedett a tomboló zivatar és 
mintegy 10 köbméter gázt ismét ki kellett bocsátani. Ha a körülmények megen
gedik, kedden Szent István napján lesz az utolsó felszállás."24 
(De sajnos ebből sem lett semmi!)
A rendelkezésre álló tudósítások alapján összefoglalható, hogy a Turul lég
gömb csak négy sikeres fölszállást hajtott végre a kiállítás sporttelepéről. 
A kevés számú fölszállás meglehetős csalódással tölthette el az érdeklődőket. 
A pécsiek repülés iránti lelkesedése továbbra is megmaradt, azonban a 
figyelem előterébe a későbbiekben már a repülőgép került.
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KÉPEK A NYUGAT- ÉS KÖZÉP-MECSEK 
KULCSOSHÁZAIRÓL

Gergely Tibor

A hosszabb ideig túrázó természetbarátok, de a csupán egy-két napot 
a természetben tartózkodók számára is fontos lehet, hogy megfe
lelő szálláshelyet találjanak éjszakára. A turistatérképeken is jelzett, álta

lában alacsony komfortszinttel rendelkező kulcsosházak például megfe
lelőek lehetnek a nem túl igényes érdeklődők számára. Alkalmasak le
hetnek még pl. szűk, baráti rendezvények megtartására is.

A kulcsosházakat főként civil szervezetek tartják fenn több-kevesebb 
sikerrel. Az anyagiak után ezt legnagyobb mértékben az emberek 
kulturáltsága határozza meg. Sok gond származik a nem rendeltetéssze

rű használatból, a vandalizmusból és a lopásokból. Azonban a felújításo
kat - ha nem is azonnal - elvégzik.

Megközelítésük a túrázók, természetjárók számára nem jelenthet 
nagy gondot. Általában turistautak mentén, vagy azokról letér
ve kis kitérővel megtaláljuk őket, így a túrákba jól bekapcsolhatók. Né

melyikük közvetlenül a „természet lágy ölén", másikuk települések há
zai közé vegyülve helyezkedik el.

A helyfoglaláshoz néhány információt már korábban be kell szerez
ni. így például meg kell tudni, hogy hogyan jutunk a kulcshoz. 
Meg kell tervezni az igénybevétel időpontját, nehogy éppen foglalt le

gyen. Mivel a férőhelyek száma általában szűkös, tájékozódni kell azok 
számáról. A használat esetleges díjáról se feledkezzünk meg. Ezeket leg
inkább a házak kezelőitől vagy az egyesületektől lehet pontosan meg
tudni, de az interneten is sok tudnivaló, érdekesség található (pl.www. 
baranyatermeszetbarat.hu).

Terepi bejárásaim során készítettem néhány fotót az éppen „utamba 
akadt" kulcsosházakról is. E cikkben közülük tíz kerül bemutatás
ra. Számomra a nyugat-mecseki Herma-hegyen lévő, szerényebb mére

tű Ordas-tanya tűnt a leghangulatosabbnak. Kár, hogy a fakitermelések 
nem kímélték környezetét.
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AZ URÁNBÁNYA KAPCSOLATA A MECSEKI KARSZTTAL

Rónaki László - Ádám Imre

Bevezetés

ár az 50-es évek második felétől mérsékelten ismertté vált Kő-
vágőszőlős-Bakonya térségében megindult titkokkal övezett 

bányászkodás, ami a Pécs környéki lakókat és a mecseki természetjá
rás elkötelezettjeit egyaránt foglalkoztatta. Azóta sok titokra már fény 
derült, de még mindig nem közismert az E-i és K-i irányba terjeszke
dő - azóta megszűnt - bányászkodás hatása a Mecsek jelentős terüle
tét képező mészkő karsztra, ami a pécsi Tettyétől az orfűi Vízfőn át az 
abaligeti Paplika (Abaligeti-cseppkőbarlang) patakjáig számos forrás 
vízutánpótlásának bázisa. E hiány pótlását kívánjuk ezúton közzéten
ni avatott szerzők tollából.
Rónaki 1956-tól 89-ig a bánya egyik hidrogeológusaként az I. sz. kővá- 
gószöllősi* akna mélyítésétől kezdve az uránércbánya hidrogeológiáját 
vizsgálta. (Pályafutását az I. sz. akna tengelyfúrásának hidrogeológiai 
méréseivel kezdte, főnöke: Barinyin Sz. A. vezetésével.) Kezdetben 
még „az ellenség megtévesztésére" Bauxitbánya Vállalatnak keresztelt, 
később ('57-ben) Uránécbánya Vállalatként bemutatott, végül pedig 
megszüntetéséig Mecseki Ércbányászati Vállalatnak nevezett jelen
tős ipari létesítmény dolgozója volt. A bányák kiépítését megelőzve, 
majd azzal párhuzamosan folyt a nyersanyag-kutatás geológiai-geofi- 
zikai-radiohidrogeológiai, különböző anyagvizsgálati és fúrásos tech
nológiával felszínen és föld alatt, egyrészt a Mecsekben, másrészt az 
ország hegyvidékein. E munkák némelyikében is tevékeny részt vállalt 
a szerző. Azóta a bányaüzemek és a MÉV számos létesítménye meg
szűnt működni. Emléke és története az irattár polcain, az írásos pub
likációk soraiban, néhány filmszalagon és a Bányakapitányság vagy 
egyéb hatóság irattárában pihen.
Ádám Imre szerzőtárs 1957-tól 2000-ben történt nyugdíjba vonulásáig 
a bányaüzemek föld alatti létesítményeinek ellenőrzését látta el a hid
rogeológiai csoporttól, ami az aknák mélyítése során észlelt vízmegje
lenések dokumentálásától a zsompokból** szivattyúzott vízemelések, a 
csorgákban folyó bányavizek és egyéb bányaterekben megjelenő fakadó 
vizek mérését jelentette. Természetesen az alább tárgyalt bányaüzemek 
hidrogeológiai észleletei is nevéhez kapcsolódnak.
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Előzmények

Ősidőktől mindenfajta bányászat legnagyobb ellenségeként tartják 
számon a vízbetörést. Ez a karszt esetében a legveszedelmesebb. 
Ugyanis a karsztjáratok tág csatornákat (barlangfolyosókat) alkotva nagy 

szabad keresztmetszeten át juttathatják tárolt vizüket a bányatérbe, amint 
azzal a feltárás, vagy a fejtés során (esetleg omlás közvetítésével) kapcso
latba kerülnek. Különös jelentőségű, ha a hasznos ásványvagyon épp e kő
zettársuláshoz kapcsolódik (pl. a bakonyi bauxitbányák). A mi esetünkben 
az uránérc a karsztos mészkőösszlet alatt (annak feküjében) nagy mélység
ben helyezkedik el. Közvetlen vízzárónak minősített fedőrétegek több mint 
300 métert meghaladó vastagságban zárják el a karsztvíztározó mészkő ré
tegektől az érctartalmú permi homokkő képződménysort.
Az első közreadott publikáció e témakörben az orfűi Vízfőre korlátozva 
Rónaki tói ered az MFT- és az MHT Pécsi Csoportok által 1966-ban ren
dezett szakülés keretében elhangzott előadás, mely a Pécsi Műszaki 
Szemlében volt olvasható. Ennek egyik ábráján megjelenítésre került a 
permi homokkő hasadékvizeinek eredeti és a bányászat által depresszi
óval deformált szelvénye is. Ezen ábra egy évvel később - a IV. üzem 
létrejöttével - kiegészített változatát közöljük itt.

IV.sz. bü Szállító akna
Körtvélyes- és 
Szuadó-völy

o Vízföldtani szelvény a lll.-IV. bányaüzemekn át a Vízfö-forrásig

Jakabhegy

•730 m —

i

Jakabhegy! és permi homokkő 
Hasadákviz a mérsékelten vlzvezetö 
repedések és tektonikus zónákban.
A bányászat depressziós hatására alakult 
vlzszintekkel és átbukó forrásokkal.

Uránérctelep 
5-120 m vastag

--500 m —
Bodal aleurollt. 
Vízzáró összlet.

Anlzuszi karsztosodott mészkő. 
Leszálló karsztvíz a tágas repe
dés és barlang járatokban.

Kampili lemezes mészkő. Réteges 
repedésvlz tároló a karsztvizszint 

X. fölé emelkedő piezometrikus 
\ szinttel.

Kampill-szelzi gipszes-aleurolit rétegek. 
Vízzáró összlet lokális vizjáratokkal.

1. ábra Vízföldtani szelvény a lll-lV. bányaüzemen át a Vízfő-fbrrási$
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A mecseki karsztra vonatkozó számos kérdéskörre találtak választ az 
olvasók - az 1995-ben kiadott - „A Mecsek természetjáró kalauza" c. 
könyvecskében (Baronek Jenő szerkesztésében, a Baranya Megyei Ter
mészetbarát Szövetség kiadásában, Rónaki által írt fejezetek). Az urán
bányának csupán egyetlen feltáró aknája - az V. sz. légakna - került 
mélyítésre a karsztterületen. Ez jól megfigyelhető a karsztosodott mészkő 
nyugat-mecseki elterjedését bemutató térképen.

Egyébként azt megelőzően a IV. sz. bányaüzem érctelepeinek fejtései 
- később az IV. sz. bányaüzemé is - már a karsztosodott képződmények 
közvetlen feküjét alkotó víz-kémiailag karsztvíz jellegű lemezes mész- 
kőösszlet alá is benyúltak. Ezt láthatjuk a MÉV V. és IV. sz. bányaüze
meinek szelvényén (3. ábra). Mindezek ismertetését kívánjuk a bánya 
bezárását követő legújabb ismeretek birtokában közreadni.

Bányahatár a Jakab-hegyen is túl

AJakab-hegy déli lejtőin megindult bányászkodás a műrevaló érc
telepeket követve egyre mélyebben túl jutott a hegy gerincén, sőt 
a kutatás egyre inkább kiterjedt attól keletre a pécsi-Deindolok területé

re is. Ennek megfelelően a bányahatár Hetvehely-Abaliget-Orfű-Pécs- 
Nyugat, továbbá a még távlati feltáráshoz megkutatott Magyarürög-Pa- 
tacs területein került kijelölésre.
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Mindezek során kiderül, hogy a ny-mecseki karsztterületnek nagy része 
érintett. Nem véletlen tehát, hogy a MEV Kutató-Mélyfúró Üzemének 
Hidrogeológiai csoportja évtizedek során vizsgálat tárgyaként kezelte a 
karsztot. Elsősorban a víznyomjelzésekkel lehatárolt vízgyűjtő területek 
meghatározása volt fontos, majd a karsztvizek, illetve a fekü lemezes 
mészkő vizeinek hidrokémiai és radiológiai paramétereinek vizsgálata is 
megtörtént. Ezek egyrészt kéziratos, másrészt publikált anyagokban van
nak rögzítve. Itt csak a legszükségesebb szűk területet kívánjuk érinteni.
A IV. bányaüzem közelében attól nyugatra a Virágos-völgybe, illetve a 
Nyáras-patak völgyébe került levezetésre - kezdetben tisztítatlanul - a 
szállító akna kommunális szennyvize. A víznyomjelzéseink tanúsága 
szerint ez a mederben megtalálható természetes víznyelőn át szűretlenül 
az Abaligeti-barlang patakjába jutott, majd távozott a föld alól (a barlan
gon át) a közeli mesterséges tavakba.
A szállítóaknától keletre, a Szuadó- és Körtvélyes-völgyeket állandó 
hozammal tápláló kampili mészkőből fakadó források vize (Szuadó-forrás, 
Laci-forrás, Bagoly-forrás, Bögrés-kút) is jól meghatározott és nyomjelzé
sekkel ellenőrzött nyelőkön juttatják el a forrás- és csapadékvizeket az orfűi 
Vízfőhöz. Utóbbi terület már a védelmi intézkedések révén nem került 
veszélybe. Természetesen később a IV. üzemi aknánál víztisztító berende
zés üzembe állítása megakadályozta a felszíni vízfolyás szennyezését.
A bányászatnak a karszttal kapcsolatos vízföldtani helyzete jól áttekint
hető az 1. és 3. ábrák szelvényrajzain, míg a leginkább érintett terület
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( Szarvas-kút Miocén porózus homokkő 
talaj és rétegvizes összlet 

230

T2a / A-14 '
y q»

000 abaligeti-bg
197 sz. fúrás és 2km-re

V.légakna
A-10

©

260*
A-12

. Ti
Bányatelek
É-i határa

2177/a
.....
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# V. szállító akna
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Kampili lemezes mkö. A karsztvízszintnél magasabb helyzetű 
réteges repedésviz.

4. ábra Az abaligeti karszton mélyített MÉV V. sz. bányaíizemi létesítmény 
és a karsztvíz helyzete 1976-ban 
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vízföldtani képét a 4. ábra mutatja a leszálló (és a miocén összlet alatt 
piezometrikus helyzetű) karszvíz áramlását bemutató izohipszáival. 
Mivel csak egyetlen bányászati létesítmény harántolt karsztos kőzetet 
(V. üzemi légakna) így ennek bemutatása kerül előtérbe.

A MÉV V. SZ. LÉGAKNÁJA

z V. számú bányaüzem a Bakonya-Abaliget közel É-D-i vonalá-
Z \.nak felénél helyezkedett el. A légaknáját Abaligettől DNy-ra 2 km 
távolságban az Abaligeti-cseppkőbarlang vízgyűjtő területén kívüli 
karszt területen 1979-ben (V. 15.) kezdték mélyíteni. Ezt megelőzte az ún. 
aknatengely (2197 sz.) kutatófúrás kivitelezése, ami 1053 m mélységgel 
megtörtént, így a mélyítés vízveszélyes voltáról már előzetesen meg
győződtek. Két szakaszon történt a fúrás mélyítése során hidrogeológi
ai vizsgálat több szintű vízkiemeléssel és nyeletéssel. Ez főleg azután 
kapott nyomatékot, hogy még 1965-66-ban a IV. szállítóakna mélyítése 
során tektonikus zóna harántolásával nem karsztvízzel összefüggő, per
cenként 2 m3-t meghaladó mennyiségben (2683,2 1/p) megjelent vízbetö
rés elhárítására került sor.
A légakna 5,5 m belső átmérővel +285,15 m (Afm) terepszinttől indítva 
és -779,85 m absz. magasságú talpmélységgel 1982. VIII. 31-gyel 1065 fm 
kihajtással befejezve készült el. Közelében a 13. szintről mélyített, ún. 
13/23-as Centrális vakakna talpát képező zsomp a -1032,33 m Afm.-ban 
1446 méterrel (relatív értelemben) az ország legmélyebb bányatereként 
tartható számon.***
Az aknával harántolt középső triász anizuszi mészkő a 10 m termőtalaj 
és a további miocén agyagos törmeléket követően 44 m-től 232 m-ig volt 
észlelhető. A miocén harántolása során az aknában percenként 50 liter 
fakadó vizet mértünk. A karsztosodott összlet a mélyítés során kezdetben 
percenként 15-130 liter, majd tartósan 120 1/p vízbefolyást adott. (92 m 
talpmélységnél 32 1/p) A felső kampili lemezes mészkő harántolásakor a 
vízhozam elérte a 1821/p értéket. A permi homokkőben 935 m-nél 1441/p, 
míg a 1065 m-befejező mélységnél 1971/p vízhozam volt mérhető. 
Mélyítéskor az aknatengely fúrólyukán át a +161 m-es szintre, majd 
az akna elkészülte után a 13. szintre (-682 absz. m.) vezették le a vizet. 
Onnan a IV-V. üzem 13. szinti összekötő vágatán át a IV. szállítóakna fő 
gyűjtőzsompjába (-730 m Afm.) került. Az üzemek bányatereiben össze
gyűlt csorgalékvizek tehát a IV. szállítóakna zsompból szivattyúzva a „0" 
szintre emelve tovább gravitációsan jutottak ki e tárószinten Kővágósző
lőstől D-DK-re lévő +219,4 m Afm-ú E-i táró bejáratig. Innen tovább az 
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uránmentesítést követően a Kajdács-patakba, illetve a fő erózióbázist és 
befogadót képező Pécsi-víz patakjába.
Az akna elkészültével utócementezésekre is sor került, és így az akna 
vízhozama a leeresztő fúráson át az 1982. IX-XI. havi mérések alapján 
percenként 197 liternek adódott. A későbbi mérések 1995-ig ezen érték 
körül változtak. (1986-ban a minimum 128 1/p volt.)
A légaknával feltárt és az aknafal mögötti cementinjektálások ellenére 
befolyó karsztvíz az eredeti +260 m absz. magasságú karsztvízszintet 
észlelhetően csökkentette, de a létrejött depresszió nem terjedt ki az 
Abaligeti-cseppkőbarlang vízgyűjtő területére. Az aknától 230-670 m 
távolságra lévő ellenőrző fúrásokban 37-53 m vízszintcsökkenést oko
zott négy év alatt, majd a megcsapolás mérséklésével az eredeti vízszint 
alatt 35-37 méterrel mélyebben stabilizálódott a karsztvíz szintje.
Abányaüzemek leállításával (bezárásával) a vízkiemelés is végleg megszűnt 
1999 október végén. Ezzel megkezdődött a bányaterek öregségi vízzel való 
természetes feltelése, valamint a karsztvízszint visszaemelkedése.
Mindezt megelőzte a légakna tömedékelése és a karsztot harántolt sza
kaszának szakszerű cementálása, hogy az eredeti karsztvíz az uránnal is 
szennyezett öregségi bányavízzel ne érintkezhessen az esetben sem, ha 
a lecsapolásra hivatott északi táró valami oknál fogva (elzáródás) nem 
tudja szerepét maradéktalanul betölteni. Ez a víz egyébként a számítá
sok szerint legfeljebb csak 2015-ös évre éri el a „0"-szintként is nevezett 
tárószintet, amikor majd növekedni fog a Kővágószőlős-Cserkút között 
létesített III. sz. bányaüzem északi táróján jelenleg is kifolyó bányabeli 
csorgalékvizek hozama.

A IV. SZ. BÁNYAÜZEM VÍZFÖLDTANI ELLENŐRZÉSÉNEK 
KARSZT KÖZELI EREDMÉNYEI

Említettük, hogy az üzem szállítóaknájának mélyítése során jelent
kezett a bányászatunk történetének legnagyobb vízbetörése. Az ak
nát előzetes hidrogeológiai kutatófúrás nélkül létesítették, így nem vol

tak információk a várható vízmegjelenések mennyiségi és minőségi vo
natkozásairól. Az aknamélyítés 7 m belső átmérővel 0,4 m vastag ejtett 
beton biztosítással készült 1964-68 években 1146 m talpmélységig. Ma
gyarországon ez az eddig mélyített legmélyebb függőakna.
Az aknamélyítés kezdeti szakaszát bemutatjuk, mely ízelítőül szolgál a 
vízbetörések okozta nehézségekről.
Az első vízmegjelenés 58 m talpállásnál mindössze 2 1/p hozamú gyenge 
csörgésként volt észlelhető. A vörös-zöld aleurolitban (agyagkőnek is 
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nevezett finom szemű homokkő) tovább haladva 62 m-nél már percen
ként 16,8 liter fakadó vizet mértünk. A 81,5 m-es mélység elérésekor az 
ún. előaknamélyítést és a vízkiemelést szüneteltették. így egy hét lefor
gásával 23 m-es vízoszlop alakult ki az aknában.
Az akna alá közben kihajtott tárószinti vágatból TURMAG berendezés
sel felfelé 98,87 m hosszú furattal az aknatalpat elérve az összegyűlt vizet 
megcsapolták, ezáltal azt „0" szintre engedték. Közben elővigyázatosság 
miatt e szintről a tovább mélyítendő akna alatt 30 fm előfúrással (a fel
színtől számítva 210 m majdani aknamélységig) derítették fel a várható 
vízviszonyokat. Már 6-7 m előrehaladásnál 511/p feltörő víz jelentkezett a 
fúrásból, ami 7,4 m-ben 3,6 atm nyomással percenként 258 literre nőtt.
Az akna továbbmélyítése során elhagyva a „0" jelű tárószintet (+236 m 
absz. mag.) fokozatosan növekvő vízbeáramlást mértünk. Amint az akna
talppal elérték a 278 m-es mélységet (1965. XII. 31.), a homokkőben vető
zóna feltárásával az uránércbánya történetében első esetben 1600 1/p-es 
nagyságú vízbetörést tapasztalhattunk. Ezt követően cementdugók elhe
lyezésére került sor, és azokon 50 m-es előfúrásokon keresztül cementin
jektálásokkal történt az akna vízkizárásos továbbmélyítése.
A maximális vízhozamot (az egész aknában fakasztott vízmennyiség) 
1966. jún. 21-én mértük 2683,2 1/p értékkel a III. sz. cementdugó (348,5- 
349 m) készítésekor. Mint a geológiai szelvény dokumentálása során 
kiderült, 0-43 m-ig alsó triász kampili rétegek, majd 142 m-ig szeizi 
aleurolit, ezt követően permi homokkövek kerültek feltárásra. Az ak
namélyítést tehát a permi homokkőben 290-430 m között kanyargó ve
tőzóna nehezítette. A későbbiek során még két olyan szerkezeti vonalat 
(feltolódást) is harántoltak, melyek vízzárónak, illetve gyengén vízve
zetőnek minősültek. Az aknamélyítés utólagos cementinjektálásai je
lentősen lecsökkentették a vízbefolyást. Ennek érdekében 300-624 m-es 
szakaszon 10 betondugóból indított injektálófúrásokkal zárták ki a fa
kadó vizeket. A bányaműveleti terekben a továbbiak során egyébként 
csak a korábban megszokott mérsékelt vízfakasztás volt észlelhető ál
talában a harántolt vetőzónákban.
Bányászatunk legnagyobb vízbetörését tápláló víztároló mibenléte a 
hiteles észlelések híján kétséges. Azonban nem a karsztvízzel, hanem 
az ahhoz hasonló vegyi jelleget mutató kampili lemezes mészkőréteges 
repedésvizével valószínűsítjük, mely összlet jóllehet elkülönül a karszto
sodott mészkőtől, de lokális kapcsolat (oda-vissza alapon) a zúzott zóná
kon át nem zárható ki. Vagyis az eredetileg bányászat által zavartalan 
állapotban a karszt felé feláramló víz a bányadepresszió révén irányt 
változtatva a karsztvíz megcsapolásig juthat.
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AIV. sz. bányaüzem északi irányban mélyülő érclencséinek kitermelése 
a bánya bezárásig függőleges értelemben a kampili összlet alá jutott. 
A depressziótól alakított vízszint K-Ny-i törésvonalakkal meghatározott 
ovalitással a legmélyebb vízkiemelések felé közelített, de általánosan - 
tapasztalataink szerint - a fejtési terek fölött maradt. (Az 1. sz. ábránkon 
a hiteltelenség elkerülése miatt ennek ábrázolásától eltekintettünk.)
A permi összletben folytatott bányaműveletek annak repedésvizeit 
csapolva a felszíni forrásokra is hatással voltak. Ezek a hegy É-i és D-i 
lejtőjén részben teljesen elapadtak. Érdemes kitérni egy különleges hid
rogeológiai jelenségre is. Ugyanis a homokkőnél is megfigyelhető volt 
lokális zónákban a karsztnál korábbról ismert ún. „lebegő-karszt" elő
fordulás, (pl. a Büdöskút forrásnál!) mely a Jakab-hegy hajdani kolosto
ránál lévő kút és tó változatlanságával a depresszió fölött szembetűnő. 
Hasonló módon az aleurolitok is esetenként elkülönülő repedésvizes 
„lebegő"szinteket képeztek.

Az URÁNBÁNYÁSZAT KARSZTRA GYAKOROLT 
EDDIGI ÉS TÁVLATI HATÁSA

Jakab-hegy (+578 m) és a Vöröshegy (+528 m) kiemelt térszínek
Z V alatt, azoktól északra elterülő bányamezők a IV. és V. sz bányaüze
mekkel megközelítően a karsztos összlet alá hatoltak (1. és 3. ábra). A te
rület szerencsés vízföldtani helyzetben van, ugyanis az É-i irányban mé
lyülő érctelepes permi összlet fedőjét képező kőzetek vízáteresztő képes
sége minimális. Ebből adódóan az uránbánya művelt terében a bányák 
bezárásáig vízbetörésekre nem kellett számítani.
Az érces zóna és a karsztosodott mészkő között a határdolomit néhány 
méter vastag rétege alatt a kampili lemezes mészkő különálló víztárolója 
helyezkedik el. Ennek vízrendszere a kaszttól határozottan elkülönülve, az 
alatt, a karsztvízszintnél magasabb helyzetet mutató nyomás alatti (piezo- 
metrikus) vízszintet alkot. Ennélfogva ott, ahol tektonika töri meg a rétegek 
folytonosságát, lokálisan elvileg feláramolhat a víz a karsztos mészkövek 
tározó terébe. Ennek egyértelmű vizsgálatára még nem került sor.
E két karbonátos - elkülönülő - vízrendszer alatt vastag gipszes-anhidrites réte
gek, majd hasonlóan vastag aleurolitok (finomszemű homokkő-agyagkő) vízzáró 
képződményeit találjuk a Jakab-hegyi durva homokkő közvetlen fedőjeként.
A permi homokkövek repedéseit kitöltő víz a karsztterület alatt ugyan
csak egy önálló nyomás alatti tároló, melynek piezometrikus szintje a 
karsztvíz és a kampili víz szintjei fölé emelkedik ott, ahol a bánya dep
ressziós hatása még nem jelentkezett.
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E három elkülönülő vízrendszer izohipszás ábrázolása révén azok áram
lási iránya jól ellenőrizhető (4. ábra). Ilyen térképek - különböző évek 
állapotát ellenőrizendő - már 1970 előtt is készültek. így a kialakuló dep
resszió és az egyes víztartók esetleges hidraulikus kapcsolata bármikor 
szembetűnhet.

A BÁNYÁSZAT KARSZTRA GYAKOROLT HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE
A MONITORING RENDSZER TÜKRÉBEN

int már utaltunk rá, számos kutató fúrás mélyítése közben vég-
L V 1 zett hidrogeológiai vizsgálat értékes információkkal szolgált, 
majd ezek közül több a vízrendszerek későbbi megfigyelését szolgáló 
észlelő kútként került kialakításra.
A MEV Abaliget-14. sz. fúrásában észlelt maximális karsztvízszint-csökkenés 
49,24 m volt. Az A-10. sz. fúrásban 53,26 m csökkenést mértünk, míg a 2177/a 
fúrásban 37,71 m-el süllyedt a karsztvízszint. E térség az V. sz. bányaüzemmel 
határos, de az Abaligeti-barlang karsztos vízgyűjtőjén kívül van. (4. ábra).
A IV. sz. bányaüzemmel határos karszt már egyrészt az abaligeti karszt- 
hoz, másrészt a Vízfő-forrás vízgyűjtőjéhez tartozik (1. ábra). E területen 
ugyancsak vizsgálat tárgyát képezte (illetve továbbra is képezi az előző
ekhez hasonlóan) néhány észlelőfúrás mért adatsora.

Szakirodalom

z „Urános irodalom" címmel átfogó, de eddig még befejezetlen,
kiadásra váró publikáció gyűjtemény készült kéziratként 1996-os 

ideiglenes lezárással Rónaki L. összeállításában. (Ez 62 oldal terjedelmű, 
ami lemezen is megvan.) Ebben természetesen fellelhető minden pub
likáció, melyet az uránbányászatban érdekelt szakemberek nyomtatás
ban közöltek. Ezt az irodalomgyűjteményt az uránbányászat történeté
hez terveztük, amikor Németh János szerkesztésében a „Magyar urán
bányászat története" című 2001-ben megjelent könyv íródott. Terjedelmi 
okokból nem kerülhetett be a könyvbe. Mivel külön kötetben nem nyí
lott mód a megjelentetésére, így készítése sajnálatos módon félbema
radt. Nem lenne érdektelen azonban befejezése és megjelentetése, hogy 
az igen nagyszámú urános szürke állomány széles tudományos spektru
mot felölelő tevékenysége maradandó formában bemutatásra kerüljön. 
Jelen szakcikkünkben hivatkozott néhány publikáció részletes kifejtésé
től e fejezetrészben eltekintettünk, melyek az „Urános irodalom"-ban 
természetesen szerepelnek.
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A mecseki szénbányászat történetének (Szirtes, 1993.) megjelentetését 
követően immár a másik nagy mecseki bánya vállalat története is szeren
csére a századfordulóval megjelent. Ennek 478 számozott oldala mellett 
32 oldal színes melléklet ad kellő képes kiegészítőt. A kötet az eredeti 
kézirat terjedelmének töredéke, mivel nyomdába adás előtt a lektorok 
többek között a fejezetek szerzőit és a történetek szereplőinek neveit is 
törölték. Viszont az eredeti kéziratot B/5 formátumban leszerkesztve 
kiegészítésekkel „A magyarországi uránércbányászat bemutatása" 
(1995.) címmel A/4 formátumú 2 kötetben keménytáblásan fűzve megta
lálható a Baranya Megyei Könyvtár Hely történeti Osztályán PD 3735/1-2 
számon. (Természetesen ebbe sem került be a fent említett befejezetlen 
irodalom.) E munkát egyébként az érdeklődő volt MÉV-dolgozóin kívül 
a történészek figyelmébe ajánlja Rónaki, aki szerkesztőbizottsági tagként 
a lektoroktól vágatlanul megmentette a kéziratot. A kiegészítések közül 
egyedülállóan, egyrészt a magyar és orosz műszaki dolgozók névsora, 
másrészt a szöveg között előforduló nevek alfabetikus felsorolása is 
megtalálható az előfordulásaik oldalaira történő hivatkozásokkal.
Figyelemre méltó tematikus kiadványként („Az uránkutatás története 
Magyarországon") 1997. III. negyedévben megjelent a „Földtani Kuta
tás" szakmai folyóirat. All dolgozat szerzői 55 oldalon adnak számot 
a megjelölt téma szerteágazó területeiről. Az 53. oldalon a MÉV és a 
Mecsekurán Kft. földtani magyar szakembereinek névsorát is olvashat
juk. Ez a tematikus szakmai folyóirat a földtani kutatás kiegészítőjeként 
érdemel figyelmet a megjelent - hiányai ellenére is igen értékes - bányá
szattörténeti könyv mellett.
Továbbá még egy munkában megjelent anyagra hívnánk fel az érdek
lődők figyelmét. Ez a Tankönyvkiadó 1984-ben a Nehézipari Műszaki 
Egyetem Bányamérnöki Kar számára dr. Juhász József szerkesztésében 
a Műszaki földtani és vízföldtani tanulmányutak címmel Rónaki 
László tollából négy fejezetben egyrészt a mecseki karsztról és a pécsi 
szénbányászat vízviszonyairól, másrészt a Pécs és Komló ivóvízellátásá
nak hidrogeológiájáról készült áttekintő dolgozat. Kiemelendő továbbá 
ugyancsak e kötetben Koch L. tollából a 187-212. oldalakon tárgyalt 
mecseki ércbányászat vízföldtani helyzete, a MÉV vízvédelmi problémái 
és vízgazdálkodása témakör feldolgozása.
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Megjegyzések

* Korabeli helyesírás szerint

** A zsomp szakkifejezés valójában a vízkiemelést biztosító szivattyú
telep alatt lévő bányabeli ciszterna, mely általában a függő aknák 
talp kiképzése

*** A IV. szállítóakna +415,72 m Af magasságú felszínétől (mint leg
magasabb helyzetű aknakezdet, vagyis aknagard) kerekítve 1446 
m mélység adódik a vakaknazsompnál. Itt a kőzet természetes 
hőmérséklete az 58 C°-ot elérte. (A geotermikus grádiens ugyanis a 
bányánkban átlagosan 26,5 m/C°.)
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KŐVÁGÓSZŐLŐS KÖRNYÉKI FORRÁSOK 
RÉGI VIZSGÁLATI ADATAI

Rónaki László

Bevezetés

A Kővágószőlős (az időben érvényes helyesírás szerint még „Kő- 
vágószöllős" volt) és a Bakonya községekben indított uránércbá
nya létesítményei még mint a Bauxitbánya Vállalat kutatóaknái, -árkai 

és -tárói voltak ismertek a beavatottak előtt. A beruházás kezdeti idősza
kában szovjet szakemberek irányításával történt a kutató-, tervező- és 
építőmunka. így 1954-56 során Baranyin Sz. A. vezetésével a korábban 
MASZOBAL-2 sz. Expedíció által szervezett hidrogeológiai csoport 1955 
júliusától Bauxitbánya Vállalat elnevezéssel működött. Irányítása alatt 
1956 januárjától már négy magyar munkatárs volt a csoportban. Közü
lük kettő műszaki beosztásban. (Egyike a szerző, míg a másik a még nap
jainkban is aktív, a MÉV megszűntével annak jogutódjánál dolgozó Lend- 
vai László.) Utóbbiak feladata egyrészt a környező, Cserkúttól Bodáig 
terjedő kutatási terület - a szovjet hidrogeológus által - kataszterbe vett 
ásott kútjainak és forrásainak rendszeres megfigyelése, másrészt a kuta
tófúrások és bányászati létesítmények föld alatti vízmegjelenéseinek do
kumentálásából állt. A különböző mérések és mintavételek mellett a vi
zek radioaktív elemtartalmának (U, Ra, Rn) meghatározása is történt.
Annak idején szigorúan titkosnak minősült minden dokumentáció. Az idők 
folyamán ezek nagy részét selejtezték, ezáltal csak töredékük került be később 
a MÉV adattárába. A kiselejtezett dokumentumok közül itt most néhány for
rás vizsgálati adatát kívánom az enyészettől megmentve közreadni.

Forrás- és kútkataszter

A szerző birtokában lévő dokumentációkban '56-ban nyilvántartott
66 forrás közül mindössze négynek vízhozama érte el a másod

percenkénti 1 liter mennyiséget, de nem haladta meg maximális hoza
muk az 5 1/s értéket. (E dokumentumok egyike Baranyin Sz. A.: Forrá
sok leírása Cserkút-Boda közötti területen. - BV. 2. sz. exp. 1954. XI- 
1955. IX. kéziratfordítás Röthy Gergely által. Gépírás: Kővágószőlős, 
1985. nov. p. 32.) Az ásott kutak katasztere - melyet itt nem kívánunk 
tárgyalni - bőséges adattal szolgál a fenti terület ¿útjaiban mért radio- 
aktívanyag-tartalomról.
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A korabeli forrásleírások után a bányaüzemek fejlődésével kialakult dep
resszió az alább felsorolt források közül is több elapadt, majd a bányá
szat megszűntével néhány újra éledt.
A kataszterből szemelvényként egy összeállítás részletét adom közre. 
(Ez Wein Gy.-Rónaki L.: A permi rétegsor vizeinek vizsgálata a Mecsek 
hegység D-i lejtőjén c. kézirat p. 13. Pécs, 1957. szept. 7. A MÁFI Vízügyi 
Osztályának megküldött anyag.)
Az összeállításból 8 forrás vízkémiai elemzésének eredményei és e 
források korabeli leírása alább olvasható. Ezek hozam- és hőmérsék
letmérései 1956-ban havi egy alkalommal történtek. Az 1955. VI-1X. 
hónapokban vett vízminták elemzését a Pécsi Szénbányászati Tröszt 
laboratóriumában végezték.
A 4. sz. forrás Kővágószöllőstől E-ra 50 m-re, lapos völgyfenéken pri
mitív barlangszerű kőfalazással biztosítva, minimális kiszivárgással, a 
mellette lévő sással benőtt árokban 300 m tengerszint feletti magasság
ban. A leszálló forrást középső perm szürke és zöldesszürke egyenetlen 
szemnagyságú homokkő repedésvizei táplálják.
Az 5. sz. forrás Kővágószöllős faluban, a 16. sz. ház udvara alatt, a víz
mosás bal partján 244 m tszf. magasságban barlangszerűen kiképzett 
téglás foglalattal biztosítva, melyből fémcsövön keresztül van kifolyás. 
A leszálló forrás a permi homokkő repedésvizeiből fakad. Ivásra hasz
nálják. Q = 0,05-0,08 1/sec. Nincs állandó figyelés alatt.

A 8. sz. forrás Cserkút község utcáján a 27. sz. ház előtt, a 232 m tszf. 
magasságban, betonlétesítményű fedett foglalással biztosítva, 1933 óta 
fém kifolyócsővel. A leszálló típusú forrást permi vörös homokkő repe
désvizei táplálják. Q = 0.28-0,82 1/s. t = 8,6-11,8 C°

A 22. sz. forrás Kővágótöttös községet átszelő vízmosás bal oldalán 245 
m tszf. magasságban, a patak szintjétől kb. 5 m-rel magasabban, bar
langszerűen falazott medencekiképzéssel. Permi barnás, finomszemű 
homokkőből fakad. Q = 0,03-0,28 1/s t = 9,6-11,6 C°

A 34. sz. forrás Bakonyától D-DK-re, a bicsérdi patak negyedkorú üledé
kekkel fedett völgyében, 172 m. tszf. magasságban nagyméretű, három 
részre tagolt gödörből ered, melyből jól kiképzett, de utólag benőtt árok 
csatlakozik jobbról a patakba. A forrást - mely a környék legnagyobb 
hozamú forrása - középső perm finomszemcsés barnásvörös és szürke 
homokkő repedésvizei táplálják. Valószínű, hogy a negyedkori üledékek 
vizét is csapolja. Q = 1,42-5,65 1/s t = 4,8-12,6 C°
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A 37. sz. forrás Bakonya községben, 227 m tszf. magasságban beton- és 
téglafoglalással van biztosítva. A mellette épített szivattyútelep révén a 
község vízellátását szolgálja. Középső perm finomszemű csillámos zöld 
homokkő repedésvize kifolyás nélkül. Nincs megfigyelés alatt.

A 45. sz. forrás Boda község északi végén, a 189 m tszf. magasságban 
kútszerű biztosítással csápos foglalás. A levezető cső még felkutatásra 
vár. Az É-ról betorkolló csáp fémcsövénél történik a rendszeres mérése. 
Q = 032-0,42 1/s t = 10,8-12,4 C°

Az 53. sz. forrás Kővágótöttöstől É-ÉK-re mintegy 1000 m-re, a tótvári 
cigánytelepnél lévő völgy bal oldalán, gesztenyefa tövében kővel kira
kott medence 350 m tszf. magasságban. Középső perm szürke és zöldes
szürke homokkőből fakadó, kifolyás nélküli, ivásra használt víznyerő 
hely. Nincs megfigyelésbe vonva.

VÍZKÉMIAI EREDMÉNYEK

A hivatkozott összeállításban két táblázat van a 9. oldalon, melyek 
egyrészt a fent ismertetett források vízvizsgálati eredményeit, 
másrészt ezek szélső értékeit és a később II. sz. bányaüzemnek nevezett 

táróiban fakadó vizek adatait mutatják be.

1. számú táblázat

8. forrás 5. forrás 4. forrás 22. forrás 53. forrás 37. forrás
mg/l

34. forrás 45. forrás

Na+K 19.76 54.95 II.75 18.63 3 0 14.58 0.96

Ca 88 101.42 26 50.83 21 60.43 42.62 38.20
Mg 34.47 39.31 37.39 69.30 34.92 102.39 61.65 69.62
NH, 0 0 0 0 0 0 0 0

Cl 28.66 42.40 3.32 29.65 5.88 48.64 10.50 5.74

so4 45.21 79.1W 47.84 54.25 32.22 78.50 40.28 30.21
HCO, 373.80 445.90 225.09 412.97 195.81 472.14 402.60 417.58

NO, 0.90 1 nyom. 2 0.05 0.80 0.20 0.60

Száraz ni. 538.8 665.6 248 637 195.20 870.80 402.80 355.20

CO, szab. 15.23 9.36 34.81 11.97 36.99 25.08 15.62 18.48

CO, agr. 0 0 15.40 0 19.80 0 0 0
össz. kém. 20.30 23.38 12.32 23 07 10.98 32.03 20.16 21.35
Karb. kém. 17.16 20.47 18.33 18.96 8.99 21.98 18.48 19.26
Áll. kém. 3.14 2.91 1.99 4.11 1.99 10.05 1.68 2.09
ph 7.20 7.20 8 7.30 7.20 6.80 7.20 7.50
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II. számú táblázat

Felszíni vizek (források) Mélységi vizek (bányák)

mg/l mg-ekv.% mg/l mg-ekv.%

Na+K 0-69.23 0-16.56 3.84-46.68 1.02-10.22

Ca 21-101.42 9.57-27.86 29.61-116.12 7.45-35.79

Mg 29.65-102.39 15.65-37.93 25.79-99.6 13.1-40.04

nh. 0-0.03 0-0.01 0-nyomok 0-0

Cl 3.19-48.64 0.59-6.17 5.38-18.15 0.96-3.15

so, 9.0-79.09 1.49-10.31 0-101.1 0-13.04

IICO, 195.81-577.6 33.11-46.98 333.06-579.5 33.75-49.04

NO, nyomok-2.0 0-0.78 0-0.63 0-0.06

Száraz mar. 195.2-870.8 385-481.5

CO2 szab. 0-47.84 0-5.28

CO.agr. 0-19.8 0-0

Ossz. kém. 10.98-32.03 19.82-27.33

Karb. keni. 8.99-26.49 17.16-26.60

Áll. kém. 0-10.05 0-6.59

PH 6.8-8.0 7.3-7.7

A fenti összehasonlításból látható, hogy a mélységi vizek nagy Ca és 
HCO3 tartalmúak, ugyanígy a karbonátkeménység is magasabb, 
míg a felszíni vizek szabad CO2 tartalma nagyobb, ellentétben a mélysé

gi vizek szabad CO2 tartalmával. A két esetben előfordult agresszív szén
sav jelenléte számítással mutatkozott.(ld.: O. A. Alekin: Szárazföldi vizek 
vegyelemzése p. 160.). Ennek ellenőrzésére '56 márciusában történt min
tavételekből analitikus módszerrel a 4. sz. és az 53. sz. forrásoknál 16 és 
19,32 mg/1 mennyiségben volt kimutatható az agresszív szénsav.
A terület vizei tiszta hidrokarbonát-típushoz tartoznak. Kationtartalmuk 
tekintetében túlnyomóan magnéziumosak, de kalciumos vizek is előfordul
nak. Két esetben a forrásvizekből teljesen hiányzott a nátrium és a kálium.
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EGY SZÉP EMLÉK KÉPEKBEN

Gergely Tibor

A természettel való kapcsolatom már egész korán, 2-3 éves korom
ban kezdődött, mikor is szüleimmel még Abaligeten laktunk. Alig 
akadt olyan nap, mikor ne barangoltunk volna erdőn, mezőn. A virágok 

már akkor nagyon érdekeltek. A fűből alig látszottam ki, de már lepke
hálóval szaladgáltam a dombokon. Rövidesen a cincérek és a szitakö
tők is nagy kedvencekké váltak. Közben pécsi gyerekké lettem, de isko
láséveim szünideinek nagy részét továbbra is a természetben töltöttem, 
így alaposan megismerhettem főként a Nyugat-Mecsek világát.

1990. táján kezdtem ismerkedni a fényképezőgéppel. Eleinte egy Ze
nit-E géppel gyakorolgattam, mely olyan élménnyé vált, hogy szó 
szerint rongyosra használtam. Ezután a Zenit 122 következett, majd át

tértem a Chinonra. Ez volt a mérföldkő. Ekkor kezdtem el nagyban „di- 
ázni". Persze a célpont továbbra is a természet maradt.

1 996-ban sikerült elhelyezkednem a Duna-Dráva Nemzeti Park Igaz
gatóságnál, ahol egy évig kertész voltam, majd természetvédelmi őr 

lettem a Mecsek Tájegységben. Ennél hozzám illőbb állást nem is talál
hattam volna. A kellemest a hasznossal összekötve készítettem a fotókat, 
melyeket nem kis eredménnyel tudtam hasznosítani munkám során.

Most 2006 van, és mindez már csak a múlt. Életem egyik leg
szebb szakasza véget ért. Kényszerbúcsút kellett intenem hi
vatásomnak, ami egyben a legkedvesebb időtöltés is volt számomra. 

Elismerem, ez tényleg csak keveseknek adatik meg. Én azért hosszabb 
időre számítottam...

Szép és tartalmas tíz év volt. Erre emlékezvén állítottam össze a követ
kező 100 képet, mely a Mecsek sokszínű hangulatát próbálja felidézni.
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FORRÁSFELÚJÍTÁSOK

Baumann József

A Vasas-forrás felújítása

2006. április 23., vasárnap. Köves
tető után a nagy kanyar öblében 
megállunk és kipakoljuk a szerszámo

kat és a nehéz márványtáblát. Ági fent 
marad a kocsiban lévő dolgokra vi
gyázni, mi Endrével átlépjük a szalag
korlátot, és elindulunk lefelé a mere
dek oldalban. Nehéz a szerszámokkal 
teli vödör és a forrás új márványtáblá
ja. Sajnos sok a kocsikból kidobált sze
mét az oldalban, ami vegyül a tavaszi
virágok tarka szigeteivel. A forrásnál a megszokott kép fogad, nemrég jár
tunk erre és kitakarítottuk a forrást és környékét. A tábla felső fele hiányzik, 
valakik néhány évvel ezelőtt szétverték virtusból, biztosan azért, mert nem 
sör fojt belőle. Kalapáccsal és vésővel elkezdem kibontani a maradék táb
ladarabokat, Endre felmegy homokért és cementért. Szilárdan tartja magát 
a maradék tábla, talán azért nem bírták tovább lerombolni. Csak darabok
ban jön kifelé, és láthatóvá válik a mögötte levő falazat. Erős üteseket mer
ve a véső végére enged az erőszaknak, a megmaradt malter is elegendő 
az új táblának. Belepróbálom, és a tábla jobb sarka alatt még vésnem kell, 
hogy vízszintesen tudjam beépíteni. Endre megkeveri a maltert, amibe egy 
kis gyorsítót teszünk a biztonságos kötés érdekében. Beteszem a táblát, és 
Endre a nikkelezett szemmértékével beállítja. Igazítok, alápakolok, majd

A forrás előterének tisztításit 
(Hiki Endre Gábor)

véglegesen kikenem a réseket. A fala
zat kilazult fugáit kiszedem, majd friss 
anyaggal kitöltőm mindenütt, ahol 
szükséges. A kőfal tetején a kikenést is 
kijavítom, hogy a fagyoknak jobban el
lenálljon. Amíg elmosom a szerszámo
kat, Endre kitakarítja a forrás előterét 
és megméri a vízhozamot és a hőmér
sékletet. Lefényképezzük a megújult 
forrást, és elindulunk felfelé a kitapo
sott csapáson a kocsihoz.
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A Disznós-kút felújítása

2006. április 14., péntek. Közel 
egyórai autózás a mecseki er
dőkben az erdészet útjain, mely

nek végcélja a Réka-völgy. A for
rás fölött állunk meg az erdésze
ti út szélén, és kezdjük lepakolni 
a szerszámokat a forráshoz. Kelle
mes az idő, a tavaszi virágok szí
nes palettáját látjuk mindenütt. 
A patak medrétől néhány méter
re van a kövekkel kirakott ideig
lenes forrás, melyet Biki Endre ba
rátom rendezett össze közel egy éve, és látott el ideiglenes fatáblával. 
A zöld műanyag csövön tiszta víz ömlik kifelé, és a kövek közül is folyik 
jócskán. Endre megtölti friss vízzel kulacsát, majd nekiállunk az ideigle
nes forrás szétbontásának. Egyenként bontjuk le a kisebb-nagyobb köve
ket, melyeket már összekötött a közéjük folyt iszapréteg. Kibukkan az ide
iglenes kis ülepítőmedence, majd a csövénél fogva kiemelem. A forrásvíz 
nagy erővel tör elő a kövek rései közül. Elértük a szilárd köveket, és a víz 
betörésének központját is feltártuk. Elmondom Endrének, hogyan szok
tam a foglalást ilyen esetben elvégezni, és már neki is állunk a környéken 
a gátoláshoz szükséges agyag felderítésének. A patak túloldalát kimosta a 
sodródó víztömeg, és láthatóvá vált egy vékony záró agyagréteg. Vödröt 
hozunk, és kéziszerszámainkkal elkezdjük kibányászni a sárgás színű tö
mítőanyagot. Fölöttünk a meredek hegyoldalból egy forrásmező erecské- 
je folydogál lefele csillogva a patakba. Megtelik a nagy fekete vödör, ami 
már sok forrás építésénél szolgált. Vasfülét megmarkolva elkezdjük átci
pelni a csizmaszárig érő vízben, a köves patak medrében.
A víz teljesen kitisztult, a leendő forrás ülepítőjénél akár inni is lehet 
belőle. Egy ötliteres műanyag kannát alakítok át szűrővé, amiből a ki
folyócső fog a kőfalon kívülre lógni. Vésni kell a medence alját, hogy 
a kellő mélységbe kerüljön a medence. Minden készen áll a gátolásra, 
ezért megkérem Endrét, hogy a vödörből adogassa marokszám a fapa
dos anyagot. Agyagot ragasztok a talpkőhöz, amit a kiáramló víz nem 
tud elmosni, és ebbe nyomom bele a kifolyócsövet. A cső tetejére újabb 
agyagpakolást nyomkodok, és máris ömlik a víz a végleges kifolyón. 
A cső keresztmetszete kevés a kitóduló vízmennyiségnek, ami most a 
forrás maximuma lehet, ezért túlfolyót képezek ki a gát jobb oldalánál.
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Ennek az a feladata, hogy vízbőség idején elvezesse a falazat mögül a 
„fölösleges" vízmennyiséget. Ha a kifolyócső keresztmetszetét növel
nénk meg, akkor az esztétikailag nem felelne meg a kisméretű homlok
falnak, amin a táblát helyezzük el később. Beáll a vízfolyás egyensúlya, 
és kitisztul a medence. Képet készítünk az ülepítőmedencéről és a szű
rővel ellátott kifolyócsőről, valamint a gátról. A patakban hűtött sörösdo
bozokhoz megyünk, és a megérdemelt itókából iszunk néhány kortyot. 
Felettünk a patakmeder kövein sárga hasú hegyi billegető keresi az apró 
csigákat és férgeket. Szeretem a kecses madár jelenlétét az erdei patakok 
mentén, ahol sokszor előttem röpköd egyre feljebb.
Endrét megkérem, keverjen egy adag cementes kötőanyagot a gát vég
leges köves kiépítéséhez. Amíg Endre szorgoskodik, addig én a környék 
uszadékfáit pakolom a megfelelő helyre. Csizmám cuppog a fekete 
iszapban, melyet az eső a domboldalról görgetett ide. Könyékig fekete 
iszappakolás borítja bőrömet, és az „illata" is vetekszik a harkányiéval. 
Belépek a forrás előterébe, és Endre beemeli a félig telt malterosvödröt. 
Az agyaggát mögött a stabil kövekre elkezdem felépíteni a végleges 
kőgátat és a forrás homlokfalát egyben. Jól halad a munka, és a kövekért 
sem kell messze menni, minden karnyújtásnyira van. Endre a vízelvezető 
árkot mélyíti, hogy az előtérből eltűnjön a víz, és elegendő magasság 
legyen a kifolyócső alatt. Jobb oldalon egy rejtett kőből rakott csatorná
ban vezetem el a többlet vízmennyiséget a falazat mögött. A homlokfalat 
a tábla beépítési szintjéig raktam fel.
Szalad az idő, sietnünk kell, mert este hatkor bezárják a sorompót a 
Fodor-gyöpnél, és akkor gondjaink lehetnek. Óvatosan elkezdjük vissza
pakolni a köveket a forrás mögé, a medencével kezdve. Úgy rakjuk, hogy 
boltozatszerű formája legyen, és stabilan védje a beépített csövet a szűrő
vel. Az első sor után vízzáró réteget terítünk rá, hogy a csörgő szennye
ződésektől megvédje a medencét. Most erre a rétegre pakolunk tovább, 
egymás mellé illesztve a köveket. Mikor ezzel végeztünk, tiszta folyami 
kőhordalékot szórunk rá néhány vödörrel, majd erre erdei humuszt.
Már csak egy óránk van kapuzárásig, és még el kell menni feljebb, a Kedves
forrás munkáit felmérni. Elmossuk a szerszámokat és fáradtan, lábainkat 
vonszolva, felcipeljük a maradék anyagokat és a szerszámokat. A következő 
kanyarig elrepít bennünket a kis városi „terepjáró", majd kiszállva indulunk 
át a patakon a túloldalra és felfelé az erdészeti úton. Néhány perc múlva 
elérjük az elfeledett forrást, melyet Endre fedezett fel néhány hónapja.
Egy kis völgy felső végében kövek közül jön a forrásvíz egy méter maga
san. A megtalált táblát Endre a talajba mélyítette ideiglenesen, ami most 
is ott pihen mozdulatlanul. Szép a környezet, és a forrást is kis munkával
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újra széppé és hasznossá lehet tenni. A forrás felett a fa tövénél tíz tő far
kasszőlő nyújtózkodik, hogy észrevegyem őket. Megbeszéljük az újjáépí
tés lehetőségét, és feljegyezzük a szükséges anyagokat a jegyzetfüzetbe. 
A kanyargós, szép erdei aszfaltúton hamar kiérünk a sorompóhoz, ami 
szerencsére a megbeszélésnek megfelelően nyitva van. Egy füzetlapra 
leírjuk, hogy elmentünk, és mindent köszönünk. Időpont és aláírás 
bejegyzése után indulás Pécsre.

2006. április 23., vasárnap. Pécsvárad határát elhagyva letérünk a fő
útvonalról balra, és a régi országúton haladunk a fodor-gyöpi so
rompó felé. A sorompó meglepetésünkre zárva, és kikerülni sem lehet a 

sok anyaggal megpakolt autóval. Telefonálok Ripszám István erdészeti 
igazgatónak, aki intézkedik, és negyedóra múlva a sorompót kinyitják. 
Ági kiszáll a kocsiból, és gyalog teszi meg az utat a forrásig, ami csodá
latos útvonal egy turistának.
A szokott helyen állunk meg a forrás fölött, az út széli lombos fák alatt. 
Mindjárt nekiállunk a szerszámok és anyagok lepakolásának. A múlt
kori falazásunk erősen megkötött, a kifolyócsövön tiszta víz zúdul a kis 
mederbe, a kimosott kis csorgómedencébe. A jobb oldali túlfolyóból is 
bőségesen folyik a víz, és a kettő egyesülve halad a patak felé. Keverek 
anyagot a falazáshoz és a tábla beépítéséhez, amivel folytatom az építést. 
Hangokra leszünk figyelmesek, 
és felnézve a kocsihoz, meglátjuk 
Ágit és a Kriston családot, akik 
ígérték, hogy kijönnek segíteni. 
Mindenkit üdvözlünk, és pin
cehideg szekszárdi vörösborral 
- amit Dománszky Zolitól kap
tunk a szövetség közgyűlésén - 
koccintunk. A kellemes itóka el
fogyasztása után mindenki ne- 
kiáll a megbeszélt munkáknak.
A tábla mögé egy nagyobb mére
tű, sík oldalú követ kérek, ami majd támasztékot ad a táblának. Barna
básnak sikerül egy megfelelőt találni és beadja nekem a forráshoz. Bő
séges kötőanyagba helyezem, és mellé is köveket illesztek. A táblát be
építem, amit vízmértékkel állítok be a helyére. A lányok és kis Barnabás 
a környék tereprendezését végzik és kisebb köveket hordanak a forrás 
feletti rész kitöltéséhez. A forrás bal oldalán kövezett járórészt alakíta
nak ki, hogy száraz lábbal lehessen a forrásvízhez jutni. Endre a forrás-
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hoz vezető turistajelek alapozását 
végzi. A nap magasan felettünk 
jár, és betekint a sűrű lombkorona 
között a szorgos forrásépítőkre. 
Kisebb simítások, rések kitöltése, 
majd a megszikkadt malter lesi- 
mítása következik. Nézegetjük az 
elkészült forrást, és mindenkinek 
tetszik az újabb építmény, amely- 
lyel a megfáradt turisták vízhez 
jutását segítettük elő.

A Kedves-forrás felújítása

2006. április 23., vasárnap.
Az autóval a Disznós-kút- 

tól pár száz méterre feljebb me
gyünk a völgyben, és leparko
lunk a depónál. A szerszámokat 
és anyagokat részben felpakol
juk, és elindulunk a patak fe
lé, és a gázlón átkelve megyünk 
felfelé. Elérjük a jobb oldalon 
lévő világosabb területet, ahol a 
vadaknak szórót alakítottak ki 
és eldugva vadles is megbúvik 
a lombok között. Baloldalt a forrás vizének csörgedezését halljuk, és ab
ba az irányba indulunk. A szerszámokat és anyagokat lepakoljuk, majd 
elmondom, hogyan fogjuk a forrás felújítását megoldani. Endre elkezdi 
a kifolyásnál a laza köveket kivenni, Kristonék a völgyből köveket hor
danak fel, én pedig a falazáshoz keverem a kötőanyagot. A laza kövek
re mésztufa-kiválások rakódtak az évek alatt, fura formákat alkotva. Egy 
szűrővel ellátott alumíniumcsövet illesztünk a vízzel telt kis medencébe, 
majd agyaggátat helyezünk elé. A csövön hamar megjelenik a forrásvíz, 
és a gát fölött is jön jócskán. Ide bal oldalon helyezek be egy műanyag 
csőből készült túlfolyót, ami bőségesen elbírja a felesleget.
Elkezdem a kisebb-nagyobb kövekből a forrás falazatát építeni. A forrás
ból kellemes hűs víz csorog a csizmámra a munkálatok közben. Barna- 
básék egymás után hordják a köveket a falazáshoz a völgyoldalból. Kezd 
szép formája lenni a forrásnak, a falazat ráfekszik a partoldalra, nem áll
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ki belőle. A forrás eredeti tábláját 
bemélyítem a földbe, és kövek
kel körberakva befalazom.
Endre eközben a forráshoz vezető 
turistajeleknek készíti elő a fehér 
alapozást, az erdészeti betonúttól 
a forrásig. Barnabásék a merede- 
kebb partoldalba a forrásig rövid 
ösvényt készítenek a biztonságo
sabb közlekedés érdekében.
Kimászok a völgyből, és kiegye
nesítem meggörbült derekamat.
A szóróhoz közeledve érzem a kiszórt kukorica maradványainak erjedő 
savanykás illatát. Két lelakatolt fémhordóban a vadaknak szánt csali van 
elraktározva a fák alatt. Odébb a patak felé, az ágak alatt megbúvik a kis 
vadles, ami valójában inkább egy kényelmes ülőalkalmatosság, ahonnan 
puskavégre lehet kapni a vadat.
Visszasétálok a forráshoz, ahol már a lányok várakoznak, és kérdik, mi
ben tudnának segíteni. Mivel itt nem volt nagy rendezgetni való terület, 
megkérem őket, hogy a maradék anyagokat hordják fel az útra. Endre 
eközben megjött, és a forrás tábláin a betűket megtisztította, és szép csil
logó fekete festékkel átfestette. Megkérem, ha már úgy is lent van, akkor 
vizes ecsettel simítsa végig a kövek közt lévő kötőanyagot.
A forrás vize bőségesen hullik alá a völgy felé, és kis gödröt mélyít magá
nak, hogy csobogását már messziről meghallják. Elmosom szerszámai
mat és - amikor megszáradtak - a nagy fekete vödörbe pakolom őket. 
Nézegetjük barátaimmal a megújult kis forrást, amit sokáig eltűntnek 
hittünk. Csokonay Sanyi bácsi egyik kedves forrása ismét fogadhatja a 
megszomjazó vándorokat.

Lassan bandukolunk lefelé a 
felpakolt szerszámokkal, és 
átcsörtetünk csizmával a pa
takon, csak Barnabás megy 
vissza Ágiért, akin nincs gu
micsizma, és a hátán átcipe
li őt a túloldalra. Bepakolunk 
a várakozó autókba, és las
san elindulunk kifelé a szép 
erdészeti betonúton a fodor- 
gyöpi sorompóhoz.
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Néhány nappal később Endre visszatért, hogy a fehér alapra ráfesse a piros 
körjelzéseket és ellenőrizze a forrásokat. Meglepetten látja, hogy kirándulók 
népes csapata már felfedezte a felújított forrásokat. Tetszik nekik a két forrás, 
és jóízűen kortyolgatják a szomjat oltó tiszta forrásvizet a Kedves-forrásnál.

A Körtvélyesi-forrás felújítása

2006. május 19., péntek. A nap sugarait elrejtik a magas fák, amikor 
Endrével a kocsiból pakoljuk ki a szerszámokat Mánfa és Árpád-te
tő között, a kőkeresztnél. A kanyargós úton autók suhannak csikorog

va, koptatva gumijukat. A lehajtó fa ágai közt átbújva gyönyörű völgyet 
pillantunk meg. Lefelé gyalogolunk egy elhagyott erdészeti utat követ

ve. Március 25-én a 47. számú 
cserkészcsapattal ezen a terüle
ten, ebben a csodás környezetben 
harminc zsák szemetet, tizenöt 
autógumit és egyéb ide nem il
lő tárgyakat gyűjtöttünk össze és 
hordtunk fel az út szélére, amit az 
erdészet elszállított.
Már látom a hevenyészetten ösz- 
szerakott forrás köveit, és hallom

a csörgedező ér hangját. Lepakoljuk a szerszámokat és hátizsákokat, 
majd felvételt készítünk a forrásról. Endre vizet tölt magának a forrásból 
a bontás előtt, és a mésztufa gát fölé helyezi. Pakolgatjuk ki a köveket a 
forrásból szépen egymás mellé, hogy a visszaépítésnél lássuk a formáju
kat. Közben megérkezik segítőtársunk, 
Végh Károly, aki szintén a Mecsek for
rásainak lelkes felkeresője és tisztítója. 
Amikor megtudta, hogy itt felújítunk 
egy forrást, felajánlotta segítségét.
Fogynak a kövek, és már láthatóvá 
válik a vízfakadás. Közel a talaj alatt 
folyik a kövek között szaporán. To
vább kell bontani addig, amíg a mé
lyebbről való fakadást meg nem talál
juk. Ez azért fontos, mert a víz a talajhoz közel elszennyeződhet. Egy 
méter távolságra végre megtaláljuk a mélyről feltörő „buzgárt". Nagy 
erővel tör felfelé, és nagyon bővizűen, legalább negyven liter lehet a 
vízhozama percenként.
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Egymás után emeljük ki a köve
ket a feltörés irányából mindad
dig, amíg a műanyag ülepítőme
dencét el nem nyeli a mélység.
Pakolgatjuk, válogatjuk a köve
ket, majd kis medret alakítunk ki 
a beépített kifolyócsőnek. A csö
vet a medence előtt a talált agyag
darabokkal elgátoljuk, hogy a víz 
ne tudjon elszökni. A víz így már 
kénytelen teljes mennyiségével a 
csövön keresztül elfolyni.
Az idő halad, és szükségünk lenne már a cementre és homokra, amit az 
erdészet a közeibe szállít nekünk. Telefonon megtudom, hogy az anya
gok hamarosan ideérnek. Felmegyünk az országút szélére, és hamarosan 
megjelenik az erdészet terepjárója. Gyorsan levesszük a zsák cementet és 
a folyami homokot, és elbúcsúzunk a szállítóktól. A zsákokat egyenként 
levonszoljuk az út alatti völgybe, a forrás mellé. Szerencsére a mere
dek oldalban nem szakadtak ki a zsákok különösebben. A víz a kiásott
gödörben és az ott elhelyezett medencében teljesen kitisztult, inni lehet 
belőle. Károlyt megkérem, hogy keverjen betont a végleges kőgát falazá
sához a vödörben. Endrével nekiállunk a forrás előterének kialakításá
hoz. Csákánnyal és kapával szorgoskodunk, és kiemeljük az útban lévő 
köveket. A talaj szerkezete elég változatos, látszik rajta a sok évtizedes 
feltöltődés. Tűzrakások nyomaira bukkanunk, és lejjebb Endre észrevesz 
egy vastagabb csövet, ami valaha a forrás kifolyócsöve lehetett. Víz most 
nem folyik belőle, a moha vastagon belepte. Évtizedekkel ezelőtt innen 
hordták Árpádtetőre a vizet a vadászházakhoz.
Károly elkészült a keveréssel, most cserélünk, és ő veszi át a helyemet a 
földmunkánál. Kisebb-nagyobb kövekből az agyaggát elé egy új, végleges 
kőgátat építek, és gyorsító anyagot keverek a betonba. A víz fáradhatatla
nul csobog kifelé a csőből, és szalad a mésztufa gát irányába. Az ülepítő
medence köré lemosott köveket engedünk le óvatosan, hogy a medencét 
stabilan megtartsa és durva szűrést is biztosítson az áramló víznek. A me
dence tetejét rápattintom, köréje köveket teszünk, majd boltívszerűen be
fedjük az egészet. Egy sor kő után szigetelő réteget helyezünk el a felületi 
szivárgó vizek ellen, majd erre ismét köveket rakosgatunk.
A melegben jólesik egy pár korty hűvös sör, majd elkezdjük a homlok
fal építését. Nagyobb köveket építünk be az alsó sorba, hogy kellően szi
lárdan álljon majd a kőfal. Csákánnyal és kapával alakítjuk ki a kövek
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Kőtál építése (Baumann lózsef és Végh Károly)

helyeit, majd beillesztjük őket. 
A hézagokba kisebb köveket 
ütünk be, és földet szórunk kö
zé. A kövek közti réseket kitölt
jük betonnal a nagyobb szilárd
ság érdekében.
A kifolyó víz egyre jobban elön
ti az előteret, és a csizmák mé
lyen a sárba ragadnak. Köveket 
rakunk a lábunk alá, majd foly
tatjuk a munkát.
Erősen verejtékezünk, és a szú
nyogok támadásai egyre erő

szakosabbak. Tüzet gyújtunk, hogy elriasszuk a vérszívókat.
Meglepve tapasztaljuk a falépítés során, hogy mozog alattunk a talaj. Ha 
jobbra lépünk, akkor a bal oldala, ha balra lépünk, akkor a jobb oldala 
emelkedik meg az előtérnek. A lábunk alá tett lapos köveket elnyeli va
lami gyanús mélység. Endre könyékig váj bele az iszappal borított sár
gászöld agyagrétegbe, majd egy botot könnyedén szúr még mélyebbre. 
A szilárdnak hitt talaj, amit néhány órája még csákányozni kellett, most 
képlékennyé vált. Szerencsére a felépített falazat stabilan áll a helyén. 
Kialakítunk egy vízelvezető medret az előtérben, és beborítjuk műanyag 
fóliával, hogy a további talajáztatást elkerüljük. Feltételezésem szerint 
valaha itt egy nagy gödör lehetett, ami az idők folyamán feltöltődött hor
dalékkal, elsősorban iszappal, majd később megszilárdult. Most, hogy 
újra nagy mennyiségű víz szivárgott le a gödörbe, fellazult, megduzzadt a 
szerkezete, és új életre kelt. 
Rendezgetjük a terepet és 
összepakoljuk a megmaradt 
anyagokat, elmossuk a szer
számokat. A forrásvíz nagy 
mennyiségben fröcsögve tó
dul azelé helyezett, vízmeny- 
nyiséget mérő edénybe, és 
egy pillanat alatt megtöl
ti azt. A vízhozam 35 liter 
percenként, a hőmérséklete 
10 fok. Az idő előrehaladt, a 
nap sugarai messze elkerü
lik a völgyet, és vörös szín-
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ben ragyogják be a habos felhők széleit. Elfáradva és kissé szomorúan 
bandukolunk fel az autóhoz. Megbeszéljük, hogy hozok ki a napokban 
egy vízelvezető csövet, ami bőven túlnyúlik a forrás előterén, és megvár
juk az előtér kiszáradását a további munkálatokig. Felbúg a motor, és rá
kanyarodva a pécsi útra, elindulunk hazafelé.

2006. május 21., vasárnap. Korán reggel érkezem a forráshoz, és öröm
mel látom, hogy a forrás előteréből elszivárgott a víz és stabilabb lett a 
talaj. A víz bőséggel szalad végig a sárfoltos műanyag zsákokból kiépített 

csatornában, és nem messze szétterül a mésztufa gát kis dombocskáin. 
Hoztam egy darab két méter hosszú és öt centiméter átmérőjű vastag falú 
műanyag csövet a víz stabil elvezetéséhez. Ráhúzom a forrás kifolyócsö
vére, és a végét a mésztufa gát előtt egy vastüskével rögzítem, majd kö
vekkel körberakom. A fóliákat felveszem, hogy a talaj szikkadását ezzel is 
elősegítsem. Lemosom a sáros fóliákat, majd összehajtom őket.
Most már vidámabban gyalogolok felfelé, mert tudom, hogy megoldható 
a forrás előterének stabilizálása. A biztonság érdekében azért egy vasbe
ton alapot kell majd kiképeznünk a legközelebbi munkák alkalmával.

2006. május 26., péntek. Délben jöttünk ki a Körtvélyesi-forráshoz, 
hogy folytassuk a munkálatokat. A nap felettünk jár, és meleg su
garaival simogat bennünket. Lepakoljuk a szerszámokat és anyagokat, 

majd visszamegyünk az útra, mert az erdészet hoz földnedves betont és 
vadrácsot a vasaláshoz. Az úttesten nagy a forgalom, meg kell gondolni, 
hogy hol az a legközelebbi hely, ahova a betont majd lelapátoljuk a kocsi
ról. Nemrég kaszálták az útpadkát, ezért a szalagkorlát kezdeténél van a 
legalkalmasabb terület a beton lerakásához.
Meglátjuk az erdészet terepjáróját, és intünk neki, hogy ide jöjjön. Lapá
tokkal nekiállunk az előkészített zsákokba betont dobálni az utánfutóról. 
Talicskával megpróbálok egy fordulót levinni, de kudarcba fullad vállal
kozásom, ráadásul a talicskát nem kis fáradsággal vissza is kell vonszol
nom a meredek oldalban. Ásványi Sándor gépkocsivezető, Szász Béla 
favágó és Endre segít a beton zsákolásában. Megfogok egy vászonzsákot, 
melyben a beton lapul, és elkezdem vonszolni az út szélén, majd később 
az erdő szélén le a meredek leejtőn egészen a forrásig. Itt kiborítom a 
leterített fóliazsákokra, és indulok fel a következő adagért, de a talicskát 
legalább nem kell vonszolnom mögöttem. Fent elfogytak a zsákok, ezért 
az út szélére lapátolják a maradék betont. Az erdészet dolgozóinak el 
kell menniük, mert várják őket a villanyszerelők a telephelyen.
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Egymás után vonszoljuk le a zsákokat, szakad rólunk a víz, remeg a 
lábunk az erőlködéstől. Közben megjött Károly, akit a forrás előterének 
formálására kérek meg. Endrével nekilódulunk, hogy a még fent vára
kozó zsákokat lerángassuk. A legnehezebb az egyenes füves szakasz, 
ahol nagy a súrlódás, és a gravitáció nem segít egy cseppet sem. Leérve 
kiöntözgetjük a zsákokat, és nagyon fáradtan, izzadva, gyorsított eljárás
sal megiszunk egy dobozos sört.
Válogatjuk a köveket a falazáshoz, és közben elvégezzük az előtér beva- 
salási munkáit. Leterítem a kiszabott vasrácsdarabot, és a hozott nyolc
van centiméteres koracélokkal az oldalfalhoz és az előtérhez rögzítem. 
Elkezdi Endre és Karcsi dobálni a betont a vasalásra, én pedig zömítem 
és szintezem a betont. Elég gyorsan haladunk, és ez a munka közel sem 
olyan fárasztó, mint az idecipelés volt. A hozott széles deszkákat ráterí
tem a betonrétegre, és folytathatjuk a falazást a tábla beépítésével. Egy 
nagy mészkövet teszünk háttérnek, és ez elé állítjuk be a forrás fehér 
márványtábláját. Mellé két oldalra további köveket válogatunk, és már 
elértük a falazat magasságát. A köveket betonba ágyaztuk és a réseket is 
kitöltöttük mindenütt. A felső kőre a tábla fölé beágyaztuk az E-i irányt 
mutató kis mészkőtáblát.
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Nekiállunk az oldalfalak kikövezésének, hogy a csapadékvíz a talajt ne 
tudja a forrás előterébe hordani. Egymás mellé illesztjük a köveket, és 
betonnal töltjük ki a réseket. A nagyobb köveket előbb a talajba ássuk, 
hogy a többivel egy síkba legyenek.
A maradék köveket elkezdjük a forrásmező letakarásához hordani, és a 
kitermelt földdel keverve eligazítjuk a terepet. A két deszkát kiveszem, 
és a végleges szintezést elvégzem a vízmérték segítségével. Akkora 
esést állítok be, hogy a kifolyó forrásvíz a kis előteret folyamatosan 
letisztítsa. Károlynak mennie kell, ezért megköszönjük neki a munkát 
és elbúcsúzunk egymástól.
Endrével szusszanunk egy keveset, és nézzük a mésztufa vízesésen 
alácsorgó ereket. Az árokparton ökörszem hangoskodik méretét meg- 
hazudtolóan, farktollait magasra emelve. Ideális hely számára ez az 
erdőrészlet, talán a fészke is itt lapul valahol a fa gyökerei között.
Elmosogatjuk a szerszámokat, összepakoljuk a maradék cementet és 
homokot, amire még szükségünk lesz a fugázásnál. Ellenőrizzük az ideig
lenes lefolyócső stabilitását, készítünk felvételeket a forrásról és a környe
zetről, majd jó fáradtan, de örömteli szívvel elindulunk fel az autóhoz.

2006. május 31., szerda. Korán reggel érkeztem a forráshoz. Az erdő 
zengett a hangoskodó madaraktól, a virágok illatoztak és a forrás vi
ze hangosan csobogott. Lepakoltam szerszámaimat, és mindjárt nekiáll

tam a fugázóanyag keverésének. Erősen megkötött a beton, a falazat és a 
forrás előtere is stabilan áll. A kövek réseinél kikentem fugázóanyaggal, 
és fúgázóvassal kihúztam. Kis lépcsőket alakítok ki, és a maradék ho
mokot rászórom, hogy ne csússzon. Leveszem az ideiglenes vízelvezető 
csövet, és a forrás vize végighömpölyög az előtéren. Jó a szintezés, mert 
a víz ott folyik, ahova terveztük útját. Gyönyörködök a csobogó vízben 
és a csodaszép környezetben, és arra gondolok, hogy jó lenne, ha társa
im is itt állhatnának mellettem.

A Sziklás-forrás felújítása

2006. június 13., kedd. Lassan haladunk a városi autómmal a vízzel 
telt gödrös erdészeti úton, Kőlyuk irányába. Jobbra mellettünk a pa
tak hangos csobogással szalad a kövek között, és kis zúgókat alakít ki ma

gának. Az óriásira nőtt lapulevelek ernyőként magasodnak a patak fölé és 
jellegzetes illatuk megtölti a völgyet. A vízmű előtti területen megállunk, 
es elkezdjük kipakolni a szerszámokat és anyagokat a kocsiból. Párás a le
vegő, mert az éjjel sok eső hullott a környékre, és most a nap sugarai pá-
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át a megáradt patak vize. Egy
re sűrűbben állnunk meg, mert

rologtatják őket a fák lombjairól. Endre barátom előrelátó és mindjárt le
cseréli cipőjét gumicsizmára, én maradok túrabakancsban, mivel tudom, 
hogy a munkaterület köves, csak bakancsban tudok majd dolgozni.

Elhaladunk a Cserkész-forrás 
mellett, ahol szinte mindenütt 
feltör a barlangból kitörő forrás
víz. A forrás előterét is víz bo
rítja, most nehéz lenne ott meg
tölteni egy kulacsot. Haladunk 
tovább, és figyeljük a mestersé
gesen kialakított patakmedret a 
vízmű területén a sok szűrővel 
és gáttal, amelyeken bukdácsol 

kezünkbe mélyen belevág az erős szatyor füle. A szatyrokban cement és 
folyami homok hagyja el magát. Harminc kiló homokot és cementet ho
zunk befelé, és a hozzá való szerszámokat. Hegyi billegető sárga villaná
sára leszek figyelmes, és mutatom Endrének ezt a kecses hegyi patakok 
mentén élő kis madarat. Elérjük a Nagymély-völgy és a Pernyák-völgy 
találkozását, ahol magasan áll a víz, alig látszanak ki a nagyobb kövek és 
farönkök. Egyenként pakolunk át mindent, mert csúszik a kő és a farönk, 
mellettük a víz mélysége kiszámíthatatlan még csizmában is. Mindent 
sikeresen átpakoltunk, Endre pihenésképpen elmegy a Cirkó-forrást 
megnézni, ami a közelben van. Én nézem a völgybe beszűrődő derék
vastagságú fénysugarak pompás játékát, és felfigyelek a patakmeder
ben valami érdekes formára. Közelebb megyek hozzá, és meglepődök 
a látványtól. Egy teljesen lecsupaszodott vaddisznókoponya áll ki a víz
ből, nyitott szájjal, mint vala
mi krokodiltorzó. Agyarai fe
héren csillannak meg a napsu
gárban. Ezt le kell fényképezni, 
már indulok is a gépért a part
ra. Több felvételt is készítek, a 
völgyet is lencsevégre kapom a 
fénysugarakkal. Éppen pako
lom el a gépet, amikor Endre 
visszaér. Ismét felvesszük há
tizsákjainkat, szerszámainkat, 
nehéz szatyrainkat, és indu-
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lunk a szűk úton befelé. Csúsznak a lekopott mészkövek, sarat dagaszt a 
lábunk sok helyütt. Mászunk felfelé egy kicsit, majd lefelé, vigyázva, hogy 
derekunk meg ne ficamodjon a teher alatt. Túljutunk a kritikus szakaszon, 
és az utolsó pihenőre állunk meg a cél előtt. Balra magasra nőtt sisakvirá
gok nyitogatják sárgászöld virágaikat, és a csodabogyók vörös bogyói ék
szerként villannak meg a méregzöld háttérben. A patak vize magas mész
tufa gátakat épített, lejjebb széles toriatokat terített a meder két oldalára. 
Mindkét oldalon meredeken feltörő oldalak tele sok szép virággal és fe
hérlő sziklafoltokkal. Nagy lélegzetvétel, és elindulunk, magunkba szá
moljuk a lépéseket és nézünk egyre jobbra, mikor látjuk meg a forrás fe
lett összerakott szikladarabokat. Észreveszem a forrást jelölő fehér nyilat 
a benne levő piros körrel. Ez új erőket mozgósít valahol bennem, és sza
porább lépésekkel elindulok felfelé a völgyben. Elérve a jelet, a nehéz ter
het leteszem, és a szerszámokkal és hátizsákkal átmegyek a patakon a for
ráshoz, és egy kidőlt mohás fa mellé lepakolok. Endre is ezt teszi, és most 
mindketten sajgó kezekkel és kissé remegő lábakkal állunk a forrás előtt, 
és nézzük a csillogó forrásvizet. Jólesik a pihenés mindkettőnknek, előke
rülnek a fényképezőgépek, hogy a forrás mostani állapotát megörökítsük. 
Egy kőrakás alól csobog a víz, valamikor egy cső is volt közé dugva, de az 
már nincs meg. Endre szokásához híven megtölti kis kulacsát friss vízzel, 
majd lejjebb a patakba helyezi, hogy hideg maradjon.
Egyenként elkezdjük kiemelni a köveket a forrás tetejéről. Két oldalra 
pakoljuk ki, hogy onnan a visszaépítésnél válogatni tudjunk. A köveken 
vékony mészkiválások láthatók, és előkerül a régi eternit kifolyócső is. 
Az egyik kő kiemelésével kis erdei egér nyugalmát zavarjuk meg, és für
ge mozdulatokkal eliramlik egy másik, biztonságot adó rejtekhely felé. 
Már látszik a forrásvíz stabil ere, ahol az agyagréteg felett nagy erővel 
a felszínre tör. A vízhozamot most 100 literre saccoljuk, és tudjuk, hogy 
ez mindig stabil, biztos forrás volt. Tisztítom a vízfeltörés környékét, és 
már látjuk, hogy itt ülepítőmedencére nem lesz szükség. Úgy képezzük 
ki a kifolyócsövet, hogy azon keresztül a forrás esetleges hordaléka is ki
ürüljön. Kíváncsiak vagyunk a vízhozamra, ezért egy ideiglenes gátat 
építünk agyagból és kövekből, melybe egy kétcolos csövet helyezünk. 
A teljes vízmennyiséget nem tudja a cső átengedni, ezért a gát fölött is 
megindul a víz áramlása. Mivel rejtett túlfolyót nehéz lenne kiépíteni, 
ezért úgy döntünk, hogy hozni kell még otthonról két csövet.
Endre az alsó patak mederoldalában talál egy agyagréteg csíkot, mely
ből egy vödörnyit kellene kibányászni. Mindjárt neki is áll, én pedig elin
dulok vissza Pécsre még két kifolyócsőért.
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Közel egy óra alatt fordultam meg, 
és szerencsére Endrének is sikerült 
a kellő mennyiséget összegyűjtenie 
agyagból. Felhúzom a gumicsiz
mát, és elkezdem az agyaggát épí
tését. Először öt centi vastagságban 
lenyomkodok egy réteget, és ebbe 
belenyomom a legalsó csövet. Ezen 
keresztül mindjárt dől is kifelé a 
víz, és a gát fölött a maradék. Rá

magasítok a gátra, és felülről a másik két csövet is belenyomom szépen 
egymás mellé úgy, hogy az agyag kitöltse a csövek melletti réseket. Most 
már minden csepp víz a csöveken keresztül áramlik kifelé a kis meder
be. Az alsó cső teljes keresztmetszetben ontja a vizet, a fölső kettő pedig 
fél keresztmetszetben. Endrétől kérek lapos, vékony köveket, hogy a víz 
elé terelőket építsek be a gát védelmében. Az agyaggát csak néhány órá
ig bírná a víz nyomását, ezért minél előbb a kifolyás irányában a végle
ges kőgátat fel kell falazni. Endre keveri a betont, én pedig a megfelelő 
méretű köveket válogatom össze a munkához.
Jól halad a munka, elkészül a kőgát, és megkezdjük az üreg feltöltését 
kövekkel úgy, hogy a víz áramlását csak a szükséges mértékben lassít
suk. A csörgő vizek ellen egy szigetelő réteget építünk be a kövek közé, 
majd a legtetejére földet terítünk. A homlokfalba beépítjük a forrástáblát, 
és a forrás felső bal sarkára az E-i irányt jelző kis táblát.
Endre a kifolyócsövek alatt kiszélesíti és mélyíti a medret, hogy köny- 
nyebb legyen a vízvételezés. Köveket hordunk és csinosítjuk a környé
ket, két kis lépcsőt alakítunk ki és mészkőhordalékkal leszórjuk a csú
szások elkerülése végett. Endre megméri a vízhozamot, ami most 70 
liter percenként, a víz 9, 3 fo
kos. A turisták tűzrakó he
lyét körberakjuk kövekkel, 
hogy szebb formája legyen, 
majd elmossuk a szerszámo
kat, összepakolunk és elin
dulunk kifelé a patakon ke
resztül. Vissza-visszanézünk 
a vidáman csobogó forrásra, 
reméljük, hogy vandál ke
zek nem teszik tönkre pusz
ta szórakozásból.
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A Csonka Ferenc-forrás építése

006. június 10., szombat. Szitá
ló esőben bandukolunk befelé 

a hosszú réten Kisbattyán végétől a 
combig érő vizes fűben, egészen a 
forrásmezőig. A leendő forrás föld
munkáit fogjuk elkezdeni a mai na
pon. A gyönyörű rét üde zöldje most 
nem nyugtat kellőképpen, mivel láb
szárunkról csorog a víz. A meteoro
lógusok nem ezt az időt jósolták teg
nap számunkra, ezért is döntöttünk
a reggeli indulás mellett. Reménykedünk, hogy a szürke felhők szétszaka
doznak, és eláll az eső. A forrásmezőhöz érve a hátizsákjainkat betakarjuk 
az eső elől, és nyomban elkezdünk ásni a magas fűben. A fű gyökerei nehe
zen akarnak elszakadni az ásó feszítő hatására, de végül mi győzedelmeske
dünk, és könnyebbé válik a munka. A régi kút felől ásunk a völgy irányába, 
ahova majd a kút felesleges vizét felhasználva forrást építünk.
Az eső hirtelen zuhogni kezd, és mi gyorsan az előkészített fólia alá me
nekülünk. A fejünk felett kopognak az esőcseppek, és kis ereket képez
ve elindulnak lefelé az alacsonyabb pontok irányába. Szomorúan és ked
vetlenül állunk és nézzük az esőfüggöny hullámzását a rét és az erdő 
között. A kinyílt virágok szirmait vízcseppek ragasztják össze szorosan. 
Csak színeikről lehet őket felismerni a hintáztató szélben. Az eső csitulá
sával ismét ásni kezdünk. A második ásónyomot mélyítjük a kút mellett, 
amikor feltör a víz, és megtölti a kidobott föld helyét. Ezzel eldől, hogy a 
további kínlódásnak nincs értelme, és a munkálatokat a kevésbé csapa
dékos augusztusi időre kell elhalasztani. Gyorsan összepakolunk és in
dulunk vissza Kisbattyánba, a várakozó autókhoz.

2006. július 1., kedd. Két autóval 
ereszkedünk lefelé Kisbattyán me
redek főutcáján, ahol sokan rácsodál

koznak az idegenekre. Lent az utca vé
gén balra fordulunk, és hamarosan rá
térünk egy mezőgazdasági útra, amely 
végigvezet egy hosszú réten. Balra mel
lettünk folyik az Angyal-kúti mellékág, 
és mi mellette a zöld sávjelzésű turista-
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jelzést követjük. Kimagasodnak 
a patak mentén a sárga színű, 
magasra nőtt örménygyökerek 
és az egyéb tarka réti virágok. 
Bal oldalon meglátjuk az alsó 
forrásmezőt, itt jobbra felkanya
rodunk, és a kis fás liget mellett 
megállunk a kocsikkal. Az autók 
motorjai felmelegedtek a lassú 
tempóban, ezért a hűtőventiláto
rok lapátjai süvítve kergetik a le
vegőt körülöttük. Böglyök hada 

lep meg bennünket, alig bírjuk elkergetni őket magunkról. Sorban pa
koljuk ki a szerszámokat a kocsikból, valamint a sok innivalót, amit hoz
tunk. Hetek óta kánikula van az országban, alig lehet kibírni a napon. 
Nekünk ma muszáj elvégezni ezt a munkát, mert holnaptól ismét tartós 
esőzések várhatók. Elindulunk felfelé a nagy fűben, és két perc múlva 
lepakolunk egy facsoport alá. Itt van a kőrakás mellettünk, amit a Sásdi 
Erdészet szállított ide a forrás falazatának kiépítéséhez. Néhány méter
rel feljebb látszik a betongyűrűkből kialakított kút teteje, előtte pedig az 
előző hetekben történt próbálkozásunk az ásással a nagy esőben. Most 
csontszáraz a föld, alig bírjuk beletaposni az ásókat, ezért csákánnyal la
zítjuk meg a föld fölső rétegeit. Felettünk a kék ég és körben zöld rétek, 
fás ligetek váltják egymást. A nap sugarai már most kora reggel erősen 
tűzik testünket, és a pólónkat sem vethetjük le a sok csipkelődő rovar 
miatt. A kútban most egy méter harminc centiméterre van a vízszint. Ez 
alá kell mélyíteni az árkot, hogy ott a kútgyűrűt átvésve egy csövet épít
sünk be. Ezen a csövön keresztül vezetnénk el a vizet lejjebb a homlok
falig, ahol forrásként működne. Barnabás vödörre kötött hegymászó kö
téllel felhúz tíz vödör vizet, hogy a kút vize tisztuljon, és azért is, hogy 
az ásványvizeket ebbe hűthessük. Mindannyiunkról szakad a víz, de en
nek megvan az eredménye, mert egy ásónyomot végig kiástunk. A két 
ifjú segítőnknek, Barnabásnak és Ádámnak javaslom, hogy pihenéskép
pen keressék meg a patak mentén a cserkésztábor helyét, melyet a na
pokban bontottak vissza. Mi az otthoni hűtésből elrakott dobozos sö
rökből felpattintunk néhányat, és kiszáradt torkunkat öblögetjük vele. 
A kútban a vízszint két óra alatt szinte semmit sem emelkedett, ami el
gondolkodtat bennünket. Mellettünk a forrásmezőben, ami néhány mé
terrel odébb van, szépen csordogál a forrásvíz. A növényzet alapján 
behatároljuk, hogy hol lehet az eredése, és ott feltáró ásásba kezdünk.
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Nehezen birkózunk meg a mély talajjal és az ágas-bogas gyökerekkel. 
A kis feltáró gödör hamar megtelik vízzel, látni a feltörő víz kavargá
sát a medencében. Bővítjük az árkot és mélyítem lefelé. Lejjebb stabil 
agyagrétegre lelek, melybe már nem süpped bele a gumicsizmám. Vö
dörrel kimerjük a vizet, és láthatóvá válik a hegy felőli oldalból feltörő 
tiszta forrásvíz. Egy három centiméter keresztmetszetű lyukból csordo
gál a víz. Endre megméri a vízhozamát, ami 3, 7 liter percenként és 12 
fokos, ebben a meleg időszakban ez nagyon jónak mondható. Megtölt 
egy műanyag flakont, és megkóstoljuk a vizet. Kellemes hideg, és az íze 
is finom, pedig ki tudja, hány méteren keresztül, agyagos talajon folydo- 
gál idáig. Újra ellenőrizzük a kútban a vízszintet, az eredmény ugyanaz, 
nem változott szinte semmit. Elmondom javaslatomat, ami eltér az ere
deti tervtől. A kútba nagyon lassú a víz beszivárgása ezért nem alkalmas 
túlfolyós forrás kiépítésére. A forrásmezőbe feltárt gödörbe ülepítőme
dencét kell rakni, és innen kell elvezetni a vizet lejjebb a kis fás ligethez. 
Itt alakítjuk ki a forrás homlokfalát az előtérrel. A munkálatokat a kútnál 
abbahagyjuk, és a másik nyomvonalon kezdjük ásni a vízvezetékcső he
lyét. Az ásványvizeket a vödörrel betesszük a kiásott forrásba, hogy kel
lemes hűvös legyen számunkra.
Motor berregésére figyelünk fel, és hamarosan megérkezik a föld tulaj
donosa, Kardos Lajos tanár úr. Üdvözöljük egymást, majd bemutatom 
barátaimat. Mint kiderül, ők is tanítványai voltak sok-sok évvel ezelőtt. 
Elmondom a változást a munkákkal kapcsolatban, és megkérem, hogy 
menjen vissza Pécsre, és onnan egy másik forráshoz előkészített fogla
lómedencét és a vízvezetékcsövet hozza el. Irányba fordítja a motort, és 
mielőtt elindul, elmondja, hogy legyünk türelmesek, mert ő nagyon óva
tosan közlekedik, időbe telik, míg visszaér.
A gyerekek visszaértek a portyáról, és mohón isszák a lehűtött üdítő
ket a szendvicsek mellé. A mobiltelefonon egy kis játékra is sor kerül 
a falatozás közben. Mi, felnőttek a tűző napon ássuk a csőnek az árkot, 
ezzel párhuzamosan Endrével temetjük a kúttól kiásott szakaszt. Kéz
zel dobáljuk vissza az ásóval kidobott nagy földszeleteket, és kapával 
húzzuk vissza az apróbbakat. A forrásmezőből az új mederben csor
dogál a víz, és csak a leendő forrás előterében vezetjük a völgy felé. 
A tisztást ezernyi zümmögő légy, bögöly, darázs, méh, szitakötő és tarka 
lepke lepi el. Kis Barnabás és Ádám a facsoport alatti részt tisztítja meg 
a bozóttól és a kiszáradt, levágott ágaktól. A száraz ágakat lejjebb egy 
nehezen művelhető területre hordják, ahol majd egyszer elégetjük. Ist
ván és Barna a forrás előterét képezik ki, középre egy mélyedést ásva, 
ahova majd a maradék kútgyűrűt süllyesztjük. Rohan az idő, Barnabá-
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séknak egy órakor menniük kell, mert beterveztek régebben egy főzés
sel egybekötött bringatúrát. A kútgyűrűt szép lassan a betemetett árkon 
végiggörgetve idegurítják a leendő forrás előteréhez, majd kérésemre 
óvatosan eldöntik. Összepakolják cuccaikat, elbúcsúzunk egymástól, és 
elindulnak lefelé a már kitaposott ösvényen a kocsihoz.
Még igazán el sem mentek, máris hiányoznak, mert szorgalmuk, jó 
kedélyük mindig együtt van velük minden közös munkánál. Endrével 
felváltva mélyítjük az árkot, és egy léc segítségével ellenőrizzük a gödör 
átmérőjét. Kétoldalt földkupacok párologtatják illataikat, és némi árnyék 
telepszik fejünkre. Végre megvan a kellő mélység és szélesség, beborít
hatjuk a nehéz kútgyűrűt. Óvatosan megemeljük, igaz, szemünk ki akar 
esni a helyéről, derekunk le akar szakadni, de nem engedjük vissza a 
súlyt, és végre felbillen ez a tehetetlen betongyűrű. Lassan a kevésbé 
mély völgy felőli oldalra gurítjuk, és bebillentjük a gödörbe. Éppen oda 
esik, ahova terveztük, csak az ásó nyelével kell egy kicsit feszíteni rajta. 
Szemre vízszintes, így mozgatnunk már nem kell.
Ismerős motor zúgását halljuk, és megjelenik a tanár úr a felpakolt 
motorral. Deszkára állítjuk a motort, majd a gondosan felkötözött rako
mányt kiszabadítjuk. Egy harmincliteres műanyag hordó és húsz méter 
műanyag gégecső kerül elő a csomagolásból. Kardos Lajos tanár úr örül 
a kis mederben csörgedező forrásvíznek, és elmondom neki a forrás 
kialakításának tervét.
Az ülepítőmedencét beleeresztem 
a kiásott gödörbe, így már látszik, 
hogy egy ásónyomot még lejjebb 
kell ásni, hogy a fizika törvényeit 
ne csorbítsuk. Nem célszerű ha a 
beáramló forrásvíz alacsonyab
ban van a kifolyásnál, mert idő
vel önálló utakat keres magának. 
Ásóval szeleteket vágok a víz 
alatt, és kézzel emelem ki egyen
ként. Endre és Lajos az engem 
támadó böglyöket csapkodják, 
nehogy fájdalmas csípések érjenek. Belepróbálom a hordót, éppen meg
felelő a mélység. Gátat képezek ki a hordó és a vizesárok között, csak a 
kifolyócsövet építem közé. Endre és a tanár úr mészköveket adogat le 
nekem, amivel a lyukasztott hordó körül durva vízszűrőt alakítok ki. 
A köveket felrakom a hordó pereméig, és Endrével összetoldom a két 
vízvezetékcsövet a hordótól két méterre, majd agyaggal körbepréselem.
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Végigfektetjük a csövet a kiásott árokban, és a beásott kútgyűrűn átve
zetve a völgy irányába elvezetjük a majd megjelenő vizet. A víz emel
kedik a hordóban, eléri a kifolyási szintet, mi meg elindulunk a cső 
végéhez, hogy figyeljük az első cseppek megjelenését. A gégecső meg
hajlik a gödörben, és néhány pillanat múlva kibuggyan a forrásvíz a cső 
végén, elindulva a völgy felé a fűcsomók között.
Beáll a vízszint a hordóban, és rácsavarom a piros tetejét. Endre és a tanár 
úr köveket hordanak és adogatnak a forrásmező befedéséhez. A köve
ket úgy kell rakni, hogy ne a hordó teteje legyen terhelve a kőrakással. 
Előremegyünk, nézzük a csorgó forrás vizét, karunkat, fejünket frissítjük 
vele. Ritka errefelé az ilyen bővizű forrás, és reméljük, fáradozásunk nem 
volt hiábavaló. Visszamegyünk a foglaláshoz, és agyagréteggel borítjuk 
a lerakott köveket, ezzel egy vízzáró fedőréteget borítva rá. így a for
rásvíz tisztaságát tudjuk biztosítani a felszíni csorgóvizekkel szemben. 
Erre ismét köveket halmozunk fel, hogy látható legyen a forrásmező, és 
a vadak ne tudják dagonyának használni a forrás eredését. A lefektetett 
csövet betakarjuk a kiásott iszapos agyaggal, majd a tetejére fehér mész
köveket rakunk, szintén a vadak kártevése ellen. A régi kőrakás legalján 
Endre felfedez egy erdei siklót, ami a meleg ellen ide húzódott. Legalább 
másfél méteres, és nemrégen vedlette le bőrét. Ami most borítja a testét, 
az csodálatosan szép és új. Az utolsó kő az volt, ahol megbújt, azt is el 
kellett vinni, így neki menni kellett a sűrű hűs fűcsomók közé. A csövet 
leszabom a leásott kútgyűrűnél, és így a forrásvíz a végleges helyen cso
roghat a kövek közé. A víz útja innen visszatér eredeti medrébe, és elszi
várog a talajba, hogy az alsó forrásmezőben az út mellett felbukkanjon.
Elmossuk szerszámainkat, a levetett gumicsizmáinkat, és jó nagyokat kor
tyolunk a hűs forrásvízből. A beharangozott esős idő elmúltával visszajö
vünk, és felépítjük a forrás falazatát és befejezzük a terepmunkákat.

2006. szeptember 1., péntek. Folytatjuk a Csonka Ferenc-forrás épí
tését a kőfal kiépítésével. Várady József, a Sásdi erdészet igazgatója 
biztosította számunkra a követ, a cementet és a homokot, és ezt mind a 

helyszínre szállíttatta.
Kriston Barnabás barátommal állunk neki a munkálatoknak. Először az 
előtérbe lecsorgó víznek készítünk biztonságos elfolyást. A betongyűrű 
alá dréncsövet építünk, és elvezetjük a kifolyó forrásvizet a rétre, kis árok
ba fektetve. Az árokba fektetett csőre köveket helyezünk, majd a forrás
hoz közeli részt befedjük földdel. Barnabás keveri a betont, én a köveket 
válogatom az alsó sorhoz, ami az alapot adja. A forrásmezőtől ideveze
tett műanyag csőre ráragasztjuk a vastag falú végleges alumíniumcsövet.
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A csövet a betongyűrűbe vésem, hogy megfelelő esése legyen a víznek. 
Egymás után rakosgatjuk a komlói andezitköveket a forrás falazatába, és 
betonágyba rakva rögzítjük. ívesen rakom a falat, követve az előteret ké
pező betongyűrűt, melybe köveket raktunk a víz elvezetése érdekében.

Kellemesen süt a nap, és szép habos 
felhőket terel a kék égre. Magas
ra nőtt sárga örménygyökerek vil
lantják meg virágaikat a szélében. 
Az aszatok liláskék színben csalo
gatják magukhoz a sok tarka lep
két. A meleg és persze az izzadság- 
cseppek idecsalogatják a tekinté
lyes nagyságú böglyöket, melyeket 
igyekszünk minél előbb elzavarni 
testünkről. Csípésük fájdalmas és 
be is dagad a környéke.

Szépen halad a munka, elérkezett a forrás táblájának a beépítése. Ehhez 
- hogy gyorsabban kössön - gyorsítót használunk, ami nem más, mint víz
üveg, amit a betonba keverünk. Vízszintbe és függőbe állítjuk a táblát, majd 
kikenem a megmaradt réseket. Egy motorkerékpár hangját halljuk, majd 
hamarosan felbukkan Kardos Lajos tanár úr, akié ez a földterület. Kölcsö
nösen örülünk a egymásnak, mert nem beszéltünk meg találkozót. Nagyon 
tetszik neki a szépen alakuló forrás, de most nem segíteni jött, hanem a 
gyümölcsfáit szemezi, hogy később jó zamatú gyümölcsöket teremjenek. 
Kihasználjuk a kis megállást és eszünk pár falatot, hogy a további mun
kához erőt gyűjtsünk.
A legfelső sor köveit építem be, és Barnabás egymás után adogatja a 
kezembe a formás köveket. A felső sornak erősebb anyagot keverünk, mert 
a fagynak, rongálásnak ez a rész van a legjobban kitéve. Most már szépen 
látszik az elképzelésem kőbe építve. 
Szépen ívben meghajtó fal, középen 
a forrás ellipszis alakú táblája, ami 
fekete gránitból készült. A falazat 
tetejére, középre építjük be az É-i 
irányt jelző fehér márványtáblát, 
melyet pontosan beállítunk laptá- 
joló segítségével. Amíg szilárdul a 
falazat kötőanyaga, addig a meg
maradt köveket pakoljuk a falazat 
mögé, utána földet terítünk rá.
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A tanár úr időnként feltűnik a közeli 
lankákon, szemezgeti a fákat, és ott, 
ahol vadkendert lát, szigorúan sar
lóval levágja. Visszatérve hozzánk 
egy öl vöröses-sárgás gombát mutat 
felénk. Messzebbről gévagombának 
látszott, de most közelről sajnos 
látom, hogy világító tölcsérgomba, 
ami nem ehető. A szállítmány így 
eldobva visszakerül a természet 
körforgásába, és mindenki megúsz- 
sza gombamérgezés nélkül.

Maradt cement és homok, amiért holnap vissza kell jönni, akkor a szer
számokat sem kell kézben kicipelni.
Lesimítom a falazatról a fölösleges kötőanyagot egy szivacs segítségével, 
és így még szebb arcát mutatja az építmény.
A tanár úrral együtt örülünk a szép kis forrásnak, amely az itt táborozó 
cserkészeknek és az erre járó turistáknak stabil vízvételezési lehetőség. 
A szerszámokat és anyagokat eldugjuk a bokrok közé, és elbúcsúzva a 
tanár úrtól elindulunk a falu irányába.

2006. szeptember 2., szombat. A kis városi autóm lassan halad befe
lé a sáros mezőgazdasági úton, majd letérek egy füvesebb szakaszra. 
A vízmosáshoz érve ki kell szállni Áginak és Endrének a kocsiból, ne

hogy a kocsi felüljön a meredek átjárónál.
Nagyon szép a völgy, a rét tele szebbnél szebb virágokkal. Kellemesen süt 
a nap, és az ég csodálatosan kék. A kocsival az előző napi traktornyomban 
egészen a forrásig hajtok, majd a kis homokkupac mögött megállók.
Lassan utasaim is ideérnek és nézegetik a forrást, majd megelégedéssel
szólnak róla. Mivel nincs olyan sok 
dolgunk, javaslom Áginak, sétáljon 
a környéken, és nézze meg a cser
késztábor helyét a patak mellett. 
Elővesszük az eldugott cementet 
és a szerszámokat, majd a maradék 
homokból négy vödörrel a forrás 
foglalásának kőrakására öntjük. 
A homok az eső által befolyik a 
kövek közé és stabilizálja az épít
ményt. Endre a maradék földet a
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A forrásnál: Bűiiihűiiii józsef és Biki Endre Gábor

Forrásszentelés

forrás falazata mögé hordja, 
én pedig jól letaposom, majd 
később homokot terítünk rá. 
így homokkal leterítve még 
szebb lett a kép, és addig, 
míg a fű ki sarjad alóla, szür
kén takarja a termőföldet.
Mindent bepakolunk a ko
csiba, majd megmérjük a 
forrás vízhozamát, ami most 
3 liter percenként, és 13,1 fo
kos. Fényképeket készítünk, 
és Endre megtölti félliteres 
flakonját a jó ízű forrásvíz
zel, majd elindulunk a falu 
felé, hogy a környék többi 
forrását is felkeressük.

Hazafelé megálltunk 
Szabolcsfaluban, és 
a szépen felújított Lelovics- 

kertben a Csertetői-forrás 
falazatában kivéstük a for
rástábla helyét, majd beépí
tettük az új forrástáblát.
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A névadó: Csonka FerencCserkészdal

Balról: Biki Endre Gábor, Bamnaitn József, Ivasivka Mátyás, Kriston Barnabás, Kardos Lajos
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A MUNKAOSZTÁLY BESZÁMOLÓJA A 2006. ÉVRŐL

Baumann József

A hideg beálltával elkezdtük etetni a madarakat a Büdös-kútnál, az 
Ordas-tanyánál és a városban is a kertes házak környékén. Az ele- 
séget a Mecseki Erdészeti Zrt., a Mecsek Egyesület és magánszemélyek 

adták. Tavasszal a lapisi és a vágoti gerincen lévő fakeresztek repedéseit 
tömedékeltük és favédő szerrel átkentük.

szükséges írásos engedélyek megszerzése után elkezdtük a munka-
Z Vtervünkben szereplő források felújítását. Felújítottuk a Disznós-kutat, 
a Kedves-forrást, a Körtvélyesi-forrást, a Sziklás-forrást, az Amália-forrást, a 
Kalán Miska kútját, az Avar-kutat, az Árnyas-forrást és a Lencse-kutat.
Új forrást foglaltunk Kisbattyán mellett, a Csonka Ferenc-forrást, amely- 
lyel a közeli turistaút és cserkésztábor ivóvízellátását biztosítjuk.
Elkezdtük a Barlangkutatók forrásának, valamint a Laura-forrásnak a 
felújítását. Folytatjuk a források állapotának megőrzését, rendszeresen 
tisztítjuk őket, vízhozam- és vízhőmérséklet-méréseket végzünk, melye
ket lejegyzünk, és diagrammokat készítünk.
A fagy és a talaj mozgás repedéseket okoz a források falazatában, melye
ket az alábbi forrásoknál javítottunk.
Vasas-forrás: a falazat felújítása és a törött tábla cseréje. 
Farkas-forrás: a falazat megerősítése, vízelvezető meder tisztítása. 
Négybarát-forrás: a falazat megerősítése, vízelvezető tisztítása.
Mihály remete-forrás, Szuadó-forrás, Bagoly-forrás, Szikla-forrás, Laci- 
forrás tisztítása.
Bükkös-forrás: a falazat megerősítése a vízmosások elkerülése végett. 
Csokonay-kút: a falazat megerősítése a vízmosások elkerülése végett. 
Iharos-kút: itt feltártuk az ülepítőmedencét is, ahonnan több vödör isza
pot mertünk ki és az elszökő víz útját meggátoltuk. A forrás vize így 
most ismét a kifolyócsövön folydogál kifelé.
A Tixi-forrásnál a vízelvezető árkot mélyítettük le eredeti állapotára. 
A Rohasz-kutat kitisztítottuk, így száraz lábbal lehet forrásvízhez jutni. 
A Lendület-forrásnál megtaláltuk az eredeti táblát, így most két tábla 
látható a forrásnál. A Szőke-forrást kiástuk az évtizedes avar alól, így a 
vizéhez lehet jutni. A Kőszegi-forrásnál az elszökő víz útját tömhettük, 
így most ismét a csövön folyik a víz.
Elkezdtük a megkopott forrástáblák betűinek újrafestését, és a források
hoz vezető utak turistajelzéssel való felfestését.
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Új forrástáblákat építettünk be a Tőkés-kúthoz, a Cigány-kúthoz, a 
Cserfa-forráshoz, az Iharos-kúthoz, a Cigány-forráshoz, a Takanyó-for- 
ráshoz és a Csertetői-forráshoz.

Büdös-kúton elkészült egy szép fa esőbeálló, ami beleillik a cso-
 dás erdei környezetbe. A Büdös-kúti házunk szobái új burkolóla

pot kaptak, és a tornác is új gerendákkal ékeskedhet. A tűzrakó zsaluzás 
után betonnal lett kiöntve, így jóval erősebb lett a falazata.
Rendszeresen elvégezzük a dömörkapui buszforduló sziklakertjének 
ápolását, a környék pihenőinek, kilátóinak, ellenőrzését.
Rendszeresen lesöpörjük a Tubesre vezető betonlépcsőt és a közeli Szig- 
riszt kereszt környékét.

Sajnos a turistautak mentén a lakott területektől távolabb is sok az el
dobált szemét, melyeket összeszedünk és lehozunk a város peremén 
elhelyezett gyűjtőedényekbe. A fakitermelések környékén gyakoriak az 

„ottfelejtett", szétrepedt autógumik, külsők és belsők, műanyag flako
nok sokasága, sörösdobozok, műanyag zsákok és egyebek. Több terüle
ten az erdészek segítenek a szemét elszállíttatásában. Az Ordas-tanyát, 
mint „skanzent" bemutatjuk a benne élő történelemmel együtt (Csoko- 
nay Sanyi bácsi és kortársai eszközeit, írásait, tevékenységüket) az ér
deklődő szakosztályoknak túrával egybekötve.
Folytattuk a természet megfigyelését, az Ordas-tanya környékén, és min
dent lejegyeztünk az Ordas-tanya naplójába.

Köszönjük minden támogatónk segítségét, mellyel a Mecseket szebbé 
tehettük!

Matyi Dezsőné a Mecsek Egyesületnek felajánlott 50 000 Ft-ot, mellyel a 
mecseki források felújítását támogatja.

Pálfy Tibor kőfaragó a források névtábláinak készítője, a táblák alap
anyagárát nem számítja fel, ezzel járul hozzá a források felújításához.

Köszönjük a Mecseki Erdészeti Zrt. munkatársainak a segítséget, hogy 
munkánkat támogatták, valamint köszönjük nekik az erdőkbe kihelye
zett szép padokat, asztalokat, esőbeállókat.

A munkálatokban részt vevő tagtársaink névsora a teljesség igénye nél
kül készült, mivel nem tudunk minden tagtársunk munkájáról.
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Munkánkat segítették: Alföldi Zoltán, Antal Dávid, Baronek Jenő, Bau- 
mann József, Baumann Józsefné, Baranyai Rudolf, Rónaki Gizella, Tóth 
Klára, Csábi Mária, Tasnádi János, a Kriston család, Biki Endre, Kovács 
Szabó János, Feketéné Cifra Éva, Kollár Tamás, Siklósi Gergő, Végh 
Károly, a Szent László király cserkészcsapat, a Pécsi 10. számú. P. A. R., 
a 217. számú K. M. I. cserkészcsapat tagjai, továbbá, Pálfy Tibor, Matyi 
Dezsőné, Ivasivka Mátyás, Várady József, Ripszám István, Hóhn Miklós, 
Golubics István, Honpola Miklós, Varga Jenő és még sokan mások, akik 
nem jelezték felém segítő munkájukat.
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A természetvédelmi osztály jelentése
A 2006-OS ÉVRŐL

Nagy Gábor

A legtöbb embert megmozgató tevékenység idén is a tavaszi béka
mentés volt, amely 2006-ban már három helyszínen: Orfűn, Sikon- 
dán és Abaligeten folyt. A legmunkaigényesebb feladat a hálók felállítá

sa, de mindenképp kárpótolja a résztvevőket a tudat, hogy több ezer bé
kát mentenek meg munkájukkal a járművek kerekeitől.

Tavasszal Tóth Klára titkár segítségével összeállítottunk egy pályázati 
anyagot, amely a II. Mecsek Kutatás Konferencia megszervezésének, 
lebonyolításának költségeit szerette volna előteremteni. Terveink szerint 

bevontuk volna a Villányi-hegységet is az előadások témái közé. Evvel 
párhuzamosan, az első Mecsek Kutatás Konferenciához kapcsolódóan 
megjelent „Mecseki kirándulások" leporelló mintájára pályázati anyagot 
nyújtottunk be egy-egy „Villányi-hegységi kirándulások" és „Dél-Zselici 
kirándulások" leporelló elkészítésére. Sajnos mindhárom pályázatot for
ráshiány miatt a kiíró elutasította. Természetesen nem adjuk fel, és újra 
próbálkozni fogunk a fenti témákban pályázatok benyújtásával.

Természetvédelmi Osztály szakmai közreműködésével, segítsé-
gével kiadásra került 2006-ban egy szép kialakítású, vaskos kiad

vány: „A Mecsek állatvilága I." címmel. A szerkesztő, Fazekas Imre egy- 
egy zoológiai szakterület neves kutatóját felkérve állította össze a köny
vet, amelyet a terjedelmi korlátok miatt egy második kötet is követni fog. 
Megjelenés előtt áll Fazekas Imre, a TVO elnökével közösen írt kiadványa 
a Mecsek természetvédelméről, valamint elkezdődtek a munkálatai egy, a 
Mecsek védett növény- és állatvilágát bemutató album kiadásának is.

A Mecsek Rallye szervezőinek anyagi segítségével lehetőség nyílt 
egy nagyszabású szemétgyűjtés lebonyolítására a Kelet-Mecsek 
Tájvédelmi Körzetben, amelyen a Természetvédelmi Osztályról is akad

tak segítők. Év végi, szokásos program volt ezenkívül a Nemzetközi Ma
dármegfigyelő Napon való részvétel.
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
A 2006-OS ÉVRŐL

Tátrai Bea

Számviteli beszámoló

A Mecsek Egyesület 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli tör
vénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített 
éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 4.250.000 Ft, a saját tő

ke összege 4.250.000 Ft.

Mérleg

Sorszám Tétel megnevezése Előző évi 
(e Ft)

Önrevízió 
(e Ft)

Tárgyév 
(e Ft)

a b c d e

A. Befektetett eszközök 539 0 460

1. Immateriális javak 10 0 0

11. Tárgyi eszközök 529 0 460

III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 0 0 0

B. Forgóeszközök 644 0 3790

I. Készletek 0 0 0

II. Követelések 0 0 60

III. Értékpapírok 0 0 0

IV. Pénzeszközök 644 0 3730

c. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0

Eszközök összesen 1.183 0 4.250

D. Saját tőke 1183 0 4.250

I. Induló tőke 581 0 581

II. Tőkeváltozás 539 0 523

III. Lekötött tartalék 0 0 0

IV. Értékelési tartalék 0 0 0

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 63 0 3.146

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 0

E. Céltartalékok 0 0 0

F. Kötelezettségek 0 0 0
I. 1 látrasorolt kötelezettségek 0 0 0

11. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 0

C. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 0
| Források összesen 1.183 0 4.250
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Eredménylevezetés

Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
helyesbítése Tárgyév

a b c d e
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 4.091 7879

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 4.091 7879
a. Alapítótól 0 0
b. Központi költség vetéstől 369 273
c. Helyi önkormányzattól 0 0
d. Egyéb 0 3250

2. Pályázati úton elnyert támogatás 980 1360
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 100 0
4. Tagdíjból származó bevételek 1234 2988
5. Egyéb bevételek 2.406 0
6. Pénzügyi műveletek bevételei 1408 8
7. Rendkívüli bevételek 0 0
8. Aktivált saját teljesítmény értéke 0 0

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0
1. Árbevételek 0 0
2. Egyéb bevételek 0 0
3. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0
4. Rendkívüli bevételek 0 0

C. Összes bevétel 4.091 7879
D, Közhasznú tevékenység költségei 4.028 4733

1. Anyagjellegű ráfordítások 0 379
2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0
3. Értékcsökkenési leírás 0 0
4. Egyéb ráfordítások 4.028 4354
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0
6. Rendkívüli ráfordítások 0 0

E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0
1. Anyagjellegű ráfordítások 0 0
2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0
3. Értékcsökkenési leírás 0 0
4. Egyéb ráford ítások 0 0
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0
6. Rendkívüli ráfordítások 0 0
7. Aktivált saját teljesítmény értéke 0 0

F. Összes tevékenység költségei (D+E) 4.028 4733
G, Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0
H. Adófizetési kötelezettség 0 0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-II) 0 0
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 63 3146
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j Tájékoztató adatok 1

A. Személyes jellegű ráfordítások 0

1. Bérköltségek 0
a. megbízási díjak 0
b. tiszteletdíjak 0

c. polgári szolgálatos zsoldja 0

2. Személyi jellegű egyéb költségek 0
3. Személyi jellegű költségek közterhei 0

B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítás 0
C. Értékcsökkenési leírás 177
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítás
E. A szervezet által nyújtott támogatások ( pénzügyileg rendezett)

E Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 273

Kapott költségvetési támogatás és felhasználása

Tárgyévben a Mecsek Egyesület 1.623.523 Ft költségvetési támogatást 
kapott pályázat címén a Nemzeti Civil Alapprogram keretén belül 
és a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány pályázatával. Kimutatás

ban szerepelnek azok a pályázati támogatások, melyeket tárgyévben fo
lyósított a költségvetési szerv. Az oszlopból leolvashatjuk, hogy a kapott 
támogatások felhasználásra kerültek, illetve a két részben történő uta
lás miatt következő évre áthúzódik 469.000 forint felhasználása. A soron 
szereplő pályázati támogatás a megállapodás szerint működés költsége
ire került felhasználásra a támogatás ütemében.

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról 

2006 év

Támogatásm/újtó
neve

Támogatás
Felhasználás célja

Felhasználás összege Átvitel összege
időpontja összege tárgyévi

Nemzeti Civil 
Alapprogram 2006 1.100.000 Működés 1.100.000 469.000

Wesselényi Miklós
Sportközalapítvány 2006 260.000 Működés 260.000 0

APEH 2006 272.623 Alaptevékenység 
szerint 272.623

Összesen: 1.360.000 1.632.523 469.000

A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest 3.067.000 Ft-tal nőtt a Mecsek Egyesület saját 
tőkéje. Ezen növekedés elsősorban annak köszönhető, hogy az 
aktuális egyesületi évkönyv nyomdaköltsége a következő évre áthú-
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zódó tételként jelenik meg a gazdálkodásban. Természetesen fontos
nak tartjuk, hogy egy közhasznú szervezet ne a felhalmozásért gaz
dálkodjon, hanem közcélú szolgáltatásai végzésére fordítsa a rendel
kezésre szolgáló forrásokat. Vagyongyarapítást csak e szolgáltatások 
minőségének javítására tegyen!

Megnevezés Előző évi 
összes Ft

Tárgy évi 
összes Ft

Változások

% Ft

Anyagköltség 619606 179306 0,289387 -440300

A n tóbu szköltség 332451 317978 0,956466 -14473

Bankköltség 28037 18861 0,672718 -9176

Bérleti díj 70200 35000 0,498575 -35200

Egyéb szolgáltatás 397545 81602 0,205265 -315943

Egyéb eszközök 0 252211 0 252211

Évkönyv 1117160 2500000 2,237817 1382840

Fotószolgáltatás 82682 46284 0,559783 -36398

Garv írozás 41095 0 0 -41095

Gépkocsi használat 638260 422223 0,661522 -216037

Meghívó, tagkártya 0 481000 0 481000

Nyomtatvány 0 29871 0 29871

Postaköltség 59111 53344 0,902438 -5767

Regisztrációs díj 2800 0 0 -2800

Reprezentáció 381520 0 0 -381520

Résztvevői élelmezés 0 63602 0 63602

Szakkönyv 0 5000 0 5000

lárgyi és kisértékú eszközök 95000 200040 2,105684 105040

Telefonköltség 141045 46279 0,328115 -94766

Továbbképzés 22000 0 0 -22000

Összesen: 4028512 4732601 1,174776 704089
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CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK

Cél szerinti juttatásban nem részesítette a Mecsek Egyesület egyik szer
vezetét sem.

Kapott támogatások bemutatása

Tárgyévben egyesületünk összesen 1.360.000 Ft támogatást kapott 
pályázat címén. Az előző évekhez képest ez növekedést jelentett. 
E tény jelzi, hogy egyesületünk fejlődésnek indult.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

Az egyesület vezető tisztségviselői - mint a közhasznú társadalmi 
szervezet tisztségviselői - juttatásban nem részesültek, tevékeny
ségüket társadalmi munkában végezték.

Az egyesület maradéktalanul eleget tett minden törvényes előírásnak, 
köztartozása nincs.

Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

A TEVÉKENYSÉGEK FONTOSABB TERÜLETEI.-

- A Mecsek barlangrendszereinek feltárása, feltérképezése, a feltárt bar
langok megóvása, karbantartása

- ismeretterjesztő túrák szervezése
- források felújítása, megóvása
- turistapihenők karbantartása, megóvása, új turistalétesítmények lét

rehozása
- megismertetni az ifjúságot a természetvédelemmel és annak fon

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

A MŰKÖDÉST SEGÍTŐ KAPCSOLATOK:

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

Médiák:
- Pécs TV Kft.
- Új Dunántúli Napló
- Magyar Televízió Zrt. Körzeti Stúdiója
- Remény Rádió Kft.
- Pécsi Hírek

Egyesületünk közhasznú szervezetként 184 fős létszámmal, 7 osztály
szervezettel működik. Az egyesület munkáját a közgyűlés által válasz
tott 7 tagú választmány irányítja és szervezi.

A közgyűlés a tagsági díj összegét megemelte a 2006-os évre:
Dolgozó: 2500 Ft
Nyugdíjas: 1000 Ft

A létszám a tagdíj emelését követően csökkent. Alapszabályunk értelmé
ben sor került a fizetési kötelezettségüket nem teljesítők felszólítására, 
kizárására. 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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Tóth Klára

A KÖZGYŰLÉSRŐL

2006. február 15-én tartotta közgyűlését egyesületünk a Baranyaház 
dísztermében. A napirendnek megfelelően láttuk el a kötelező fel
adatainkat és beszéltük meg az időszerűvé vált kérdéseket.

A 2005-ös év gazdagságát bizonyították a beszámolók. Először a Titkári 
beszámoló kiegészítése történt meg. Elmondtam, hogy azóta, amióta az 
évkönyv nyomdába került (abban megjelent a Titkári beszámoló) két olyan 
esemény történt, amely a 2005-ös évhez tartozik még: az egyik az évzáró 
Ötórai beszélgetés, amelyet december 21-én a Baranya Megyei Közgyűlés 
Papnövelde utcai dísztermében tartott az egyesület. A műsort adó fiatalok 
- a Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola MAMBA Utősegyüttese - érdekes hang
szereikkel igazán jó hangulatot varázsoltak a szépszámú egyesületi tagság
ból álló közönség elé. A másik esemény a 2005-ben meghirdetett Ember és 
természet című fotópályázat eredményeként a Pázmány Péter Utcai Általá
nos Iskolában megnyílt kiállítás. Megköszöntem a kiállítást befogadó isko
lának a méltó környezetet, a szép műsort, és a közgyűlés tagjait a kiállítás 
megtekintésére biztattam. Befejezésül megköszöntem az egyesület választ
mányának és a tagságnak a 2005. év folyamán végzett munkát.
Ezután a költségvetési beszámoló következett, amely ugyan száraz ada
tokat tartalmazott, de mégis jó érzéssel töltötte el a hallgatóságot, mert 
az derült ki belőle, hogy jól gazdálkodott egyesületünk. Bár egyre nehe
zebb anyagi forrásokhoz jutni, de egyesületünknek még mindig vannak 
jó támogatói, akik az értelmes célokat, közhasznú tevékenységünket 
támogatásra érdemesnek találják.
Az osztályok beszámolói után a 2006-os év tervei következtek. Elhang
zott a Munkaosztály vezetőjének, Baumann Józsefnek a hozzászólása, 
amelyben igen gazdag feladatterv tárult elénk. Források felújítása, táb
lák pótlása, jelzőtáblák készítése, lépcsők karbantartása, utak járhatóvá 
tétele, erdőtisztító tevékenység szervezése szerepelt a 2006-os tervben. 
Elhangzott az is az osztály elnökétől, hogy e munkák elvégzésére a szük
séges engedélyek beszerzése és a szükséges anyagi eszközök megszer
zése után kerül majd sor.
Gál György a Magashegyi Osztály vezetőjeként tájékoztatta a tagságot 
arról, hogy 2006 júliusában magashegyi túrát hirdet a Júlia Alpokba, a 
Triglav meghódítására.
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A Történeti Osztály elnökének távollétében tolmácsoltam a Történeti 
Osztály elnökének kérését, hogy adjon a tagság javaslatot arra, hogy az 
egyesület történetének mely alakjára, eseményére emlékezzünk 2006- 
ban. Elhangzott az is, hogy jó lenne, ha emelkedne a rendezvényeken 
(ideértve az Ötórai beszélgetéseket is) résztvevők létszáma.
Ezt követően a 2006-os év költségvetési tervének ismertetésére került 
sor. Baronek Jenő elmondta, hogy egyre nehezebb előteremteni a pénzt 
egy-egy rendezvényre, kiadványra, de azért mégis megpróbálja össze
gyűjteni az évkönyv kiadásához szükséges forrásokat.
Ezután a Bányásztörténeti Alapítvány okiratának módosítására került 
sor (kuratóriumi tagság bővítése, döntési mechanizmus módosítása, 
bankszámla feletti rendelkezési jognak a bírói gyakorlathoz történő iga
zítása, felügyelőbizottsági tag lakcímváltozása).
Ezután Somosi László, az egyesület elnöke átadta „AZ ÖRÖK MECSE
KÉRT" díjat a választmány által javasolt és elfogadott szervezetnek, a 
Mecseki Erdészeti Zrt.-nek. A díjat Káldy József a Zrt. elnöke vette át. 
Egyebekben Káldy József, az egyesület alelnöke, a Mecseki Erdészeti 
Zrt. elnöke tájékoztatta a tagságot, hogy a Büdös-kúti kulcsosház hely
zetének jogi rendezése folyamatban van, az egyesület számára történő 
tartós használatba adásának csak adminisztrációs teendői vannak hátra.

A VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSEKRŐL

z év folyamán két választmányi ülést tartottunk. Az év első vá-
lasztmányi ülésén (január 12-én) még az előző év munkájának ér

tékelése volt a feladatunk. A Baranyaházban megtartott ülésen megbe
széltük a közgyűlés elé terjesztendő beszámolókat, terveket. Javaslatot 
tettünk a „AZ ÖRÖK MECSEKÉRT DÍJ" közgyűlésen történő odaítélésé
re (Mecseki Erdészeti Zrt.). Az előző választmányi ülés óta eltelt időszak 
legfőbb eseményéről, az évzáró összejövetelről is szó esett. Ez a MAMBA 
Ütősegyüttes (Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola) hangversenye volt a Papnö
velde utcában. Szervezettségünk a választmányi ülés időpontjában 184 
regisztrált taggal jellemezhető.
Szó esett a január 25-i fotókiállítás megnyitójáról (Pázmány Péter Utcai 
Általános Iskola).
Nagy Gábor (a Természetvédelmi Osztály elnöke) egy pályázati lehetőségről 
tájékoztatott (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium). A pályázatot később 
megírtuk, de - forráshiány miatt - sajnos nem került a díjazottak közé.
A második választmányi ülést 2006. november 6-án tartottuk. A választ
mány elfogadta az előző választmányi ülés emlékeztetőjét: Meghallgatta 

241



Tóth Klára: Titkári jelentés

a titkárt és a jelenlévő osztályelnököket az elmúlt időszak eseményeiről. 
Elmondtam, hogy részt vettünk az egyesület képviseletében (Csábi Máriá
val) a Föld Napja alkalmából szervezett városi rendezvényen, valamint 
a Mobilitás hét programjában. Baumann József, a Munkaosztály elnöke 
tájékoztatta a Választmányt a forrásépítő és erdőtakarító tevékenységről. 
Gál György, a Magashegyi Osztály elnöke élménybeszámolót tartott a 
Júlia Alpokban megvalósított magashegyi túráról.
Baronek Jenő ügyvezető elnök beszámolt arról, hogy idén is megpró
bálja az évkönyv kiadásához szükséges anyagi forrásokat előteremteni. 
Az anyaggyűjtést már megkezdte. Arról is szólt, hogy az évzáró ren
dezvény a Csontváry Múzeumban lesz december 13-án, s a Vadászkürt 
Együttes fellépése mellett meglepetést is készít elő. (Mint később kide
rült, Kováts Kolos, a Magyar Állami Operaház Kossuth-díjas magánéne
kese fellépéséről volt szó, akit a záró rendezvényünkön Király Csaba, 
Liszt-díjas zongora- és orgonaművész kísért.)

Az Ötórai beszélgetésekről

Januárban nem „beszélgettünk", mert az előző évben meghirdetett fo
tópályázat legjobb képeiből rendezett kiállítás megnyitóját tartottuk 
hónap utolsó szerdáján, január 25-én. A Pázmány Péter Utcai Általá

nos Iskola adott helyet kiállításunknak. Ebben a gyönyörű környezetben 
szépszámú érdeklődő előtt Somosi László, egyesületünk elnöke adta át a 
díjakat a legjobb képek készítőinek.
A februári Ötórai beszélgetésen egyesületünk tagja, Kosa Pál vetítette 
„Prés" Házunk tája címmel e témakörben készített szép képeit. 21 fő 
hallgatta és nézte érdeklődéssel vetítését.
Márciusban Lukács Zoltán és Szekeres Tibor, a Magyar Madártani Egye
sület tagjai a kétéltűek mentése témában adott tartalmas tájékoztatót 11 
érdeklődő előtt.
Áprilisban dr. Novotny Iván tartott diavetítést és tartalmas úti beszámo
lót a nyári szlovéniai kerékpártúráról. Gyönyörű képei mellett a rejtett 
értékeket kereső és az élményekért fáradozni is tudó utazó embert cso
dáltuk előadásában.
Májusban Börcsök György, az Ötórai beszélgetések szervezője mentette 
meg a helyzetet. Egy váratlanul távolmaradt előadó helyett saját élmé
nyeit mesélte el a Plitvicei tavakról.
A nyári szünet utáni első Ötórai beszélgetésen (szeptember 27-én) Ger
gely Tibor volt a vendégünk. A Mecsek hegység orchideáit bemutató 
diasorozatát nagy élményként rögzíti mindenki, aki jelen volt. Egyrészt 
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a csodálatos felvételek miatt (bár ez nem meglepő, hiszen Gergely Tibor 
képeivel szerencsére gyakran találkoztunk az elmúlt években fotópályá
zatainkon, az egyesület naptáraiban és évkönyveiben is, de az ő képeiből 
készült kiállítás volt a 2005 októberében megrendezett „Dél-Dunántúl 
Zöld Szigete c. konferenciánk egyik kísérő programja is), másrészt a 
képeken szereplő gyönyörű virágok miatt, melyekről gyermekkorunk
ban azt hittük, hogy csak a trópusok vidékén honosak.
Októberben Kovács Ferenc előadása volt az Ötórai beszélgetés témája. 
Identitás és a barbár magyar kultúra címmel izgalmas témákat feszege
tett felvetéseiben.
Novemberben nagyszámú érdeklődő előtt dr. Pandúr József a Kert a 
művészetben címmel tartott „beszélgetést". Jobbára ő beszélt, mi meg 
- csodálva őt - hallgattuk, s az általa összegyűjtött gyönyörű művészeti 
alkotásokat néztük.

Sikerült az Új Dunántúli Naplóban néhány Ötórai beszélgetés témáját 
közhírré tenni, így többször is örvendetesen magas létszámú részvétel 
mellett zajlottak a beszélgetések.
A legtöbben Pandúr József novemberi vetítésére voltak kíváncsiak. Ezen 
24-en vettek részt, de szép számmal voltak érdeklődők Kosa Pál februári 
és Gergely Tibor szeptemberi vetítésén is. A leghűségesebb résztvevők 
az Ötórai beszélgetéseken Lengyel Zoltánná, Rüll József, Tóth Róbert és 
Csapó Júlia voltak a 2006-os évben.
Továbbra is igyekszünk színvonalas, tartalmas témákat és előadókat 
választani a minden hónap utolsó szerdáján tartott rendezvényekre, 
hiszen ezek folyamatos találkozási lehetőségeket is jelentenek az egye
sület - egyébként osztályokban dolgozó - tagjai számára.
Ötleteket, javaslatokat, kívánságokat szívesen fogadunk!

Hírleveleinkről

Négy hírlevelünk jelent meg az évben. Az első a közgyűlésre szóló 
meghívót, az előző évi beszámolót, költségvetést és a 2006. évi ter
veket tartalmazta. A másik három szám állandó rovatai az előző időszak 

eseményeiről való tudósítás, valamint a következő időszak tervezett ese
ményeiről való tájékoztatás voltak. Kiemelkedő és példamutató minden 
számban a tervek között a mindenkori túraterv (Valkai Zsolt munkája). 
Színesítette, gazdagabbá tette a Hírleveleket Baumann József, Börcsök 
György, Dománszky Zoltán, Gál György, Nagy Gábor, valamint Szőke 
Emília írása. Köszönet érte!
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A Kontraszt Gyorsnyomda munkatársainak segítségével tagtársaink 
gyönyörű képei is bekerülhettek a Hírlevélbe. Köszönöm Baumann 
József, Benczes Gábor és Gál György fotóit.
A továbblépés érdekében fontos lenne minden osztály életéről tájékoz
tatást adni, hiszen év közben ez az egyetlen kapocs az osztályok, ill. a 
tagság között. Fontosnak tartom, hogy visszacsatolás is legyen mindig: 
a „beharangozott" eseményről, beszámolót is olvashassunk a Hírlevél
ben. Kérem ezért a rendezőket (túrák, versenyek, kirándulások...) hogy 
legyenek szívesek erről gondoskodni.

Kirándulás Bosznia-Hercegovinába

Dél-Dunántúli Regionális Természetbarát Szövetséggel karölt-
ve egyesületünk évről évre igyekszik legalább egy „tájfeltáró" tú

rát szervezni. Az utóbbi években ezek főként a tőlünk délebbre eső te
rületekre vezettek. E túrákat dr. Montskó Péter túravezető értő és érző 
irányítása alatt tesszük. Idén Bosznia-Hercegovina volt a cél. Három ki
emelkedő látnivalót fűzött egy szálra túravezetőnk: felkerestük a grada- 
caci várat, a srebeniki várat és az orseni kolostort.
A nagy meleg és a hosszú autóbuszút ellenére kiváló hangulatban telt 
kirándulás az év egyik legszebb turistaélménye volt számunkra. Egyik 
ámulatból a másikba estünk a látnivalóktól.
A romjaiban is méltóságteljes, csodálatos panorámát kínáló Srebenik 
várát, a mecsetekkel teletűzdelt tájat és a nyugalmat, békességet sugárzó 
kolostort mindannyian felejthetetlen emlékként őrizzük. Hihetetlen, hogy 
egynapi járóföldre Pécstől, egy nap alatt ennyi nagyszerű látnivalóban 
gyönyörködhettünk. Köszönet érte a szervezőknek és a túravezetőnek.

Egyesületünk részvétele 
KÖRNYEZETÜNK FONTOS ESEMÉNYEIN

A Föld Napja alkalmából a pécsi Széchenyi téren vettünk részt (Csábi Má
riával) a város rendezvényén - bemutatva egyesületünk programját.

A Dél-Dunántúli Regionális Természetjáró Találkozó Majláth-pusztán 
rendezett gazdag programján egyesületünk több tagja (köztük ügyve
zető elnökünk is) részt vett. Jó volt megtapasztalni, hogy milyen gazdag 
programot lehet csinálni ezen a - „világvégén" elhelyezkedő - kis tele
pülésen és környékén.
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Egyesületünk 5 tagja vett részt július 1-jén az Uránbányász-emléktúrán, 
amelyen a mecseki uránbányászat emlékhelyeit látogattuk meg. Túrave
zetőink értő kalauzolása és a felidézett emlékek gazdagították bennünk 
a Nyugati Mecsekről eddig őrzött képet.

2006. szeptember 16-án a Tubesen arra emlékeztek az összegyűltek, hogy 
5 évvel ezelőtt avattuk a János-kilátót. Az évfordulóra emléklap készült és 
emlékbélyegzésre volt lehetőség. A megemlékezés fő szervezője Kovács 
Szabó János, a Mecsek Egyesület Tiszteletbeli Tagja, Aranybakancs-díjas 
természetjáró, akinek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy ez a 
kilátó felépült.

A továbblépés lehetőségeit keresve erősítenünk kell a múlt értékeinek 
megőrzését, felkutatását elősegítő tevékenységünket.
Megoldást kell találnunk az Ifjúsági Osztály működtetésére, valamint a 
Túraosztály vezetésére, mivel Valkai Zsolt osztályelnök - egyéb fontos 
teendőire hivatkozva - lemondott választmányi tagságáról és osztályel
nöki feladatairól.

Összességében sokszínű, változatos programokat, tartalmas, értékmeg
őrző tevékenységeket könyvelhetünk el a 2006-os év egyesületi esemé
nyei között. Kiemelkedőnek a Munkaosztály tevékenységét tarthatjuk, 
és értékként könyvelhetjük el a Magashegyi Osztály első túráját is. 
Művészeti és esztétikai élményekben, de érzelmekben is gazdag évzáró 
összejövetelünk a Csontváry Múzeumban (ahol Csontváry egyedülállóan 
szép képei „társaságában" a Vadászkürt Együttes zenéje mellett, Kováts 
Kolos és Király Csaba tolmácsolásában nagyon szép operaáriákat és dalo
kat hallhattunk) igazán feltette a koronát a 2006-os egyesületi évre.
Ez utolsó ünnepi összejövetelünk megszervezése Baronek Jenő ügyve
zető elnökünk kreatív gondolkodását, fáradhatatlan, eredményes forrás
teremtő munkáját dicséri.
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A Mecsek Egyesület tisztikara

Örökös tiszteletbeli elnök:
dr. Horvát Olivér Adolf T
Széchenyi-díjas, Grastyán-díjas címzetes egyetemi tanár, 
Pécs város díszpolgára

Elnök:
Somosi László,
a PannonPower Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója

Ügyvezető elnök:
Baronek Jenő

Alelnök:
Káldy József,
a Mecseki Erdészeti Zrt. vezérigazgatója

Titkár:
Tóth Klára

Osztályok:

Munkaosztály 
Természetjáró Osztály 
Ifjúsági Osztály
Természetvédelmi Osztály 
Történeti Osztály 
Magashegyi Osztály

Baumann József
Valkai Zsolt

osztályelnök 
osztályelnök

Borbély-Bartis János osztályelnök 
Nagy Gábor
Börcsök György
Gál György

osztályelnök 
osztályelnök 
osztályelnök
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A Választmány tagjai:

Somosi László
Baronek Jenő
Káldy József
Tóth Klára
Benczes Gábor
Börcsök György
Valkai Zsolt

Ellenőrző Bizottság:

Dománszky Zoltán 
Rüll József 
Jakab Éva

„Az Örök Mecsekért" díj birtokosai:
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (2005)
Mecseki Erdészeti Zrt. (2006)

Jogi tagok:
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
Mecseki Erdészeti Zrt.
PannonPowerHoIding Zrt.
Pécsi Távfűtő Kft.
Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelési Zrt.

Örökös tiszteletbeli tag:
Kováts Kolos, Kossuth-díjas operaénekes, 
a Magyar Állami Operaház örökös tagja

Tiszteletbeli tagok:
Kovács Szabó János 
Somogyvári Imre
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Rendes tagok:

Ádám Imre
Antal Dávid Tamás
Antal Emilia
Arany Gáborné
B. Horváth Csilla 
Bachmann Zoltán dr.
Balassa Mihályné 
Baranyai Rudolf 
Baronek Jenő 
Baronek Jenő ifj.
Baronek Jenőné 
Baronek-Börcsök Réka 
Bátai István dr.
Bátai Istvánná dr. Kerényi Mónika 
Baumann József
Bayer Adél
Bayer Richárd
Bedőcsné Novreczky Julianna 
Békefi Irén dr.
Benczes Dániel
Benczes Gábor 
Bendik Istvánná 
Berghauer Tibor 
Bergics Balázs
Biki Endre Gábor
Biros Béláné
Bóday Barna
Bóday Barna ifj.
Bóday Miklós
Bóday Miklós ifj.
Bóday Zoltán
Bodó László
Bodráné Kis Olga
Börcsök György
Bötkös Lászlóné
Budai Jánosné
Chlebovics Kornél
Chlebovics Miklós

Csábi Mária
Csanádi Imre
Csapó Júlia
Csiszár Gyula
Dalecker Ibolya
Dobszai János Zsolt
Dolgos Sándor
Dománszky Zoltán
Domján Gyula
Elblinger Ottó
Faltis Róbert
Faltysné Újvári Anna
Fekete Bálint dr.
Fekete László
Fodor Attila
Füziné Kajdy Zita
Gál György
Gál Györgyné
Gálhidy Éva
Gergely Tibor
Gida Tibor
Gőbölös István
Gundrum Károly dr.
Harmat Béla dr.
Havasi Ildikó
Herisztné Kincses Magdolna 
Hildebrandné Rugási Éva 
Horváth Renáta
Husvéth Ilona
Huszár Lőrinc
Ijjász István
Iván Attila
Ivasivka Mátyás
Jakab Albert
Jakab Éva
Jakab Ferencné
Jelenszkyné Fábián Ildikó
Jerszi Lajos
Jónás István
Jónás Istvánná
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Jónás Rudolf
Káldy József
Karádi Károly
Karádi Károlyné
Kaszás Károlyné
Kincses Miklós
Kiss Lajos
Kóczán Zsuzsanna
Kói Csilla dr.
Koncz Eszter dr.
Kosa Pál
Kovács Árpád
Kovács János
Kovács Jánosné
Kovács József
Kovács Judit
Kovács Orsolya
Kovácsné Kincses Ilona
Kraft János
Kremling Lajos
Kriston Barnabás
Kriston Barnabás ifj.
Kristonné Kenderik Magdolna 
Kurnik Ernő dr.
Lafferton Henrik
Lakatosné Novotny Sarolta dr. 
Lárencz László dr.
Lehmann Antal dr.
Lénárd József
Lengyel Zoltánná
Májer József dr.
Makoviczky Gyula dr. 
Markella Krisztián
Marton István dr.
Marton József
Martonné Horváth Teréz
Máté Ágnes
Mátyás Elemérné 
Meinczinger Elvira
Mendly Lajos

Mihály István
Miklós István
Molnár Margit dr.
Montskó Péter dr. 
Morshan Edit 
Nádudvary Tamás 
Nagy Gábor 
Nyéki Károly 
Nyékiné Kincses Márta 
Nyers Alexandra 
Obert Csaba
Ország János 
Őry Zsuzsanna
Pálfy Attila
Papp Lenke 
Péterfalvy István 
Plántek István
Plasszauer István
Pulai Lászlóné
Rábai Ottó
Rákóczy István dr. 
Rákóczy Istvánná dr. 
Rónaky Gizella
Riill József 
Sallai Árpád 
Sebők Béla dr.
Sebők Béláné
Sey Gábor
Siklósi András 
Solyomné Bali Tímea 
Somosi László
Somosi Lászlóné 
Stálenberg Tibor 
Stefánovics Istvánná 
Strasszer Péter
Sváb László
Szabó László Gy. dr.
Szantner József 
Szecsődi Imréné 
Szerémy Péter
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Szirtes Béla
Szirtes Béláné
Szőke Emília
Takácsné Hartmann Piroska
Tarnai Tamás
Tátrai Bea
Temesi Endre Miklós
Tóth Aladár
Tóth Klára
Tóth Róbert
Tresz Adrián
Tresz Anett
Tresz Gábor
Treszné Baronek Éva
Turánné Gőcze Irén
Valkai Zsolt
Végh Károly
Wágner László
Zoltán Vilmos dr.
Zsoldos László
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A MECSEK FORRÁSAI

Biki Endre Gábor

Felhasznált irodalom:
- Baronek Jenő: A Mecsek hegység forrásainak, turistaemlékeinek és érdekessé

geinek képes gyűjteménye (1997)
- A Mecsek természetjáró kalauza (2002)
- Pécs területén található közellátást szolgáló kutak és források vízbázisvédelmi 

intézkedési terve c. tanulmány (2000)

A fényképeket készítette Baumann József és Biki Endre Gábor.

A MECSEKI FORRÁSOKRÓL

A Mecsek völgyeit ezernyi forrása teszi széppé. Ezek közül jelenleg
208 kiépített forrásról tudunk. Ezen felül is vannak még bizonyos 

térképeken jelzett vagy ismeretlenek által kiépített források, de elhanya
goltságuk, illetve jelentőségük miatt azok nem kerültek e felsorolásba. 
A Mecsekben a forrásokat az 1890-es évektől kezdték kiépíteni.

A forrásoknak három típusa van:

1. Forrásképződés vízszintes, át nem bocsátó réteg esetén.
2. Átbukkanó forrás.
3. Rés- és hasadékvizű forrás.

Azokat a forrásokat, amelyek egész éven át adnak vizet, állandó forrá
soknak nevezzük. Amelyek csak hóolvadás után vagy nagyon csapadé
kos időszakban adnak vizet, időszakos forrásnak nevezzük.

A források vízhozama három tényezőtől függ:

1. A vízgyűjtő terület nagyságától.
2. A talaj víznyelő képességétől.
3. Az évi csapadékmennyiség nagyságától.
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Valamennyi forrás mögött magasabban fekvő területnek kell lennie, 
amelyből összegyűjtik vizüket. A források hőmérséklete attól a mélység
től függ, ahonnan a víz fakad. Átlagos hőmérsékletük: 8-12 °C, mely az 
év során jelentősen nem változik. Rendszeresen mérjük a források vízho
zamát és hőmérsékletét, mely adatokat évről évre regisztrálunk.
A felszínre lépő vízből kivált mésztufa (forrásmészkő) keletkezése nap
jainkban is tartó folyamat, melyre igen szép előfordulásokat láthatunk a 
Melegmányi-völgyben vagy a Csurgónál. Sok helyen a forrás jelentkezé
sétől néhány méterre szép mésztufadombocskát figyelhetünk meg. Ilyen 
források például a Jágerok-kútja, Takanyó-forrás, Betyár-forrás vagy az 
Amália-forrás. Régen a források foglalását a Mecsekben Csokonay Sán
dor (1898-1983) testnevelő végezte, a régi márvány táblákat is ő faragta, 
aki saját örömére és a kirándulóknak készítette őket. Sok forrást ő neve
zett el a környékre jellemző dolgokról. Érdekes, hogy 52 forrásnak kút 
elnevezése van, pl.: Bögrés-kút. Halála után a forrásokat nem gondozták, 
azok nagy része elhanyagolttá vált. Az 1993-ban újjáalakult Mecsek Egye
sület néhány tagja az elmúlt években elhatározta, hogy elkezdi tisztítani 
és felújítani a forrásokat, az eredeti állapotnak megfelelően. Jelenleg a 
források felújítását, karbantartását Baumann József, Biki Endre és Tas- 
nádi János végzi. A szabványos jelzés szerint a forrásokhoz fehér alapon 
kör jelzés vezet. A kör jelzés annak a jelzésnek a színével egyezik meg, 
amelyről leágazik. Azokhoz, melyek nem közvetlenül turistaútvonalon 
találhatók - amennyiben erre lehetőség van -, a kör jelzéseket felfestjük, 
a könnyebb megtalálás érdekében. Ezúton kérjük az erdőben kirándu
lókat, hogy a forrásokhoz érve tisztítsák meg azok elfolyóit a lehullott 
levelektől, iszaptól. Néhány perces kis kitisztítással is sokat segíthetnek 
a források tisztán tartásában, mely az erdőt járók közös érdeke. A mész
tufakiválás védett, azokat nem szabad eltávolítani. Jelenleg folyamatos a 
források felújítása és karbantartása, hogy ismét megújulva várhassák a 
kirándulókat hűs vizükkel.
A gyűjtemény Pécs városában található forrásokat is említi, hiszen ezek 
is a Mecsek hegység részei, valamint a vízműbe kapcsolt források leírá
sai is megtalálhatók. A források folyamatosan frissített anyaga megtalál
ható az interneten, a www.baranyatermeszetbarat.hu honlapon.

Kedves Mecseket járó természetbarát, fogadd szeretettel a következő 
információkat forrásainkról
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A Farkas-árok nevezetű völgy 
déli oldalában található, a 
völgytalp felett mintegy 3-4 to

rel magasabban, a Kisújbánya fe
lől érkező, majd a Farkas-árokban 
elvégződő mellékvölgy torkolatá
tól keletre, kb. 50 m-re az oldalban 
haladó földút alatt. Három jelleg
zetes „sonka alakú" kőből fakadó 
forrás, kifolyócsöve felett mészkő 

lapba írva látható a megnevezése. A forrást 2006-ban Biki Endre újítot
ta fel. A kifolyó vízből szinte már a kilépés helyén megkezdődik a mész
tufa kiválása, amely a patakba való becsatlakozásig tart. Ennek eredmé
nyeként a völgyoldalra igen szép, részben nyitott legyezőhöz hasonló 
forrásmészkő dombocska települ, melynek megjelenése igen jelentős. 
A mészkő anyaga jóval keményebb, mint a közeli forrásoké. Vízhozama 
stabil, 5-20 liter/perc érték között mozog, viszonylag kiegyenlítetten.

ATripammer-fához közel, a 
Kozári-vadászház alatt lévő 
forrás vizét hidrofor segítségével a 

vadászház használja. A forrás a ZO 
jelzésen érhető el. A forrás bő víz
hozammal rendelkezik. Az eredeti 
forrásépítmény a jelenlegi kifolyó
tól 3 m-re van. Homokkőből épült, 
rajta olvasható az Andor-forrás fel
irat. A forrás régi neve: Bojna voda 
(zavaros víz), valószínűleg azért, mert állatokat itattak itt, amelyek ösz- 
szejárkálták a forrás környékét. Napjainkban jó vizet ad. A víz a közép

ső triász kori fekete agyagos mész
kőből lép ki. Vízhozama 3-100 liter/ 
perc értékek között ingadozik. Na
gyobb vízhozamkor a forrás kör
nyezetében több helyen megjele
nik a víz. A forrás patakjának med
rében mésztufaképződés figyelhető 
meg. Sajnos a vízkivételi tárgyak el
rontják a forrás szépségét.
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Rücker-aknától
északra, az egy

kori külfejtéses terület
re kifutó eróziós völgy 
talpán, annak felső 
részletében, az Andor- 
laki vadászház köze
lében található. Meg
található a forrás úgy 
is, hogy a felső bánya
tó befolyó patakjának 
eredő forrását keres
sük. Völgytalpba sül
lyesztett aknás jellegű foglalása van. A merítős forrás lehet egy valami
kori kút is, mivel csak a déli fala mesterséges. Tetejét egy betonból készí
tett fedlap alkotja. Jelenleg elhanyagolt állapotban van. A forrás alacsony 
vízhozamú, de állandó kifolyású. Vize a felső triász homokkő területén 
kialakult rés- és hasadékvíz megjelenési helye.

AMelegmányi-völgy legfelsőbb helyzetű foglalt forrása, melyet a 
P+ jelzésen át közelíthetünk meg. Vize a háttérben található víz
nyelőn keresztül egy patakos barlangon át juthat a felszínre. Ez a bővizű 

karsztforrás a mérések szerint 3-200 liter/perces vízhozamokat produ
kál. A forrás mellett található egy bővizű oldalkifolyó, mely a nagyobb 
hozamok leürülésében vállal szerepet. Ez adja a víz 2/3 részét. Elsőként a 
forrást a Mecsek Egyesület foglalta 1943-ban. Csokonay Sándor 1952-ben 
felújította, és ekkor véste a jelenlegi feliratot. 2003-ban Baumann József 

közreműködésével új
ból felújították. A tám
fal középső részében a 
„Melegmány" felirat is 
megtalálható. A fogla
lás helyétől kb. 20 m-re 
kezdődik meg az erős 
mésztufakiválás. Az ol
dalkifolyóval együtt a 
vízhozam szélső eset
ben a 2000 liter/perces 
hozamot is elérheti.
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AJakab-hegy 
keleti olda
lában, a Szörnye- 

völgy felső szaka
szán, a völgy kezde
téhez közel fakadó, 
igen szélsőséges ho
zamokat produká
ló forrás. Egy forrás
csoport, mivel több 
helyről is van idő
szakosan vízjelent
kezés, ezek közül 
a legerőteljesebbet 

foglalták. A forrás melletti fán található a felirat. A kötés nélkül összera
kott falazat aljába egy fémcsövet nyomtak. Nagyobb hozamok esetében 
szépen van kifolyás a csövön is, máskor csak a cső alatt jelenik meg gyen
ge szivárgás. A forrás utánpótlása részben a triász homokkő rés- és hasa- 
dékvizéből, részben a Pálos kolostor környezetében kialakult talajvízből 
történik. Csak hosszú, száraz időszakokat követően apad el. Hozamai ál
talában 1-40 liter/perc között változnak.

A forrás Pécs belvárosában a Balokányligetben, a tó északi partján, 
a kerítés tövénél található. A kifolyócsőből érkező víz egy beton
lap alatt jut a tóba. A felszín feletti kifolyócsőből csak időszakosan van 

vízbefolyás - ami gyér - a tó irányába, mivel a forrás küszöbszintje a tó
vízfelszínével közel 
azonos. A jelenlegi 
forrás azon vízkilé
pés utóda, mely ko
rábban a városrész 
vízellátásában ját
szott szerepet. A for
rás nevét a mellette 
lévő nagy aranyeső 
bokorról kapta. Leg
utóbb 1996-ban újí
tották fel. Vize nem 
iható.
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Pécs patacsi városrésze fe
lett, a Süle-völgy végé
nél, Patacs utolsó házait el

hagyva a PA jelzésről letérve 
a PO jelzés vezet a forráshoz. 
Vörös homokkövekből meg
épített forrás, melynek egy 
része cementes habarccsal 
megerősítve, a vésett névtáb
la feletti része pedig szárazon 
rakott kőfal. Vize alumínium
csőből folyik egy három oldalról zárt kis betonozott térbe. Az alsó triász 
képződményekből kilépő víz közepes mennyiségű és állandó kifolyású. 
A hozamok 2-20 liter/perc érték között változnak. Régebben György - 
Kárló-forrásnak is nevezték. A forrást 2006-ban Biki Endre újította fel és 
vésett névtáblával látta el.

AJakab-hegy déli oldalában, a délkeletre lefutó Páprágy-völgyben 
fakad. A forrás megközelíthető a Mohosi-kiskút felől érkező Z jel
zésen, egy enyhe kanyar után vízátfolyás látható (ez az ág jön az Avar- 

kút felől), innen kb. 200 m-re tovább haladva a Z jelzésről a ZO ágazik 
el a forráshoz. A ZO jelzés (kb. 600 m) szép erdei kocsiúton szintben ha
lad a forrás felé. A forrás egy kis aknaszerű építmény cementezett kövek
kel kicsit felmagasítva. A forrás kövei között az 1981-es évszám látható. 
A forrás általában kevés vízhozammal rendelkezik, de időnként nagyobb 
vízmennyiségeket juttat felszínre. Mellette még egy időszakos vízjelent
kezés is mutatkozik. A triász homokkő rés- és hasadékvize, valamint a 

takaróréteg vize je
lenik meg 1-30 liter/ 
perces vízhozammal. 
A forrást Páprágy-for- 
rásnak is nevezték, ez 
a felirat a kifolyócső 
melletti betonba vés
ve olvasható. Névtáb
lája a forrás tetején lett 
elhelyezve, a név ce
mentlapba kaviccsal 
van kirakva.
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Püspökszentlászló- 
tól északnyugat
ra található a Kistóti- 

völgyben, a KA jelzé
sen. Korábban szabad 
elfolyású, állandó je
lentkezései forrás volt, 
amelyet később bekö
töttek a Hosszúhetény 
vízellátását biztosító 
Daragói-Nagy-forrástól 
induló vízvezetékbe. 
A forrás kilépési helyét 

kerítéssel is lehatárolták, melyen belül ma is látható az egykori fogla
lást jelző feliratos kő. A forrás hozama bizonyosan bő vizet szolgáltatott, 
amennyiért érdemes volt bekötni az ivóvízhálózatba. A forrás a nevét 
onnan kapta, hogy valamikor itt a hegyoldalban egy cigánytelep volt, és 
az újszülött gyerekeket a bába itt fürdette meg. Korábban Zrínyi-forrás
ként is említették, ezt a nevet 1935-ben itt tartózkodó cserkészek adták a 
vízkilépésnek, mivel akkor még nem volt kiépítve.

ASíngödör-völgybe tartó, a Hidasi-hátról érkező mellékvölgy kez
detében egy hárs- és egy cseresznyefa árnyékában található. A Bag- 
lyas-kunyhó mellett elvezető K+ jelzésről a KO jelzés vezet a főjelzéstől 

kb. 200 m-re lévő forráshoz. Régen foglalt forrás volt, ma csak szárazon 
rakott kövekkel van 
körberakva, a víz a 
sziklák közül csor
dogál kifelé. A ki
lépő víz a takaróré
tegből származik. 
A forrás vízhoza
ma 2-10 liter/perc 
érték körül mozog. 
A forrás felújításra 
szorul, így jelenleg 
névtáblája sincs. 
Nevét a közeli Bag- 
lyas-hegyről kapta.
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Szuadó-völgy keleti oldalának alján (K+ jelzés), a völgytalp pere- 
 mén jelentkező, támfalas, kifolyócsöves forrás. A forrás tetején egy 

agyobb zárókőben helyezték el műkőkiöntéssel készült névtábláját. Az 
Isó triász gipszes és anhidrites képződményeiből kilépő repedésvíz ál- 
mdó. A vízhozam 1-30 liter/perc érték között változik. A forrást 2002- 
en újította fel Baumann József barlangászok segítségével.

atacs felett északra, a Baj mi-tetőről délre tartó vízmosásos völgy
ben a patakmederhez közel, a gyalogút mentén található foglalt for

rás. Kialakítása merítős aknára emlékeztető, 
mivel egy valamikori kútra helyezték rá a 
betonból készült fedőlapot, melyen látható 
a forrás elnevezése. A kifolyásnál az 1976-os 
évszám látható. Az akna három oldala helyi 
kövekből lett összerakva. Az aknából csak 
időszakosan van túlfolyás, melynek értékei 
0-10 liter között változhat. Kifolyásának hi
ánya esetén merítéssel lehetséges a vízvéte
lezés. A forrás az alsó triász homokkő rései
ből utánpótlódik.
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Zengővárkony 
belterületének 
északi határához kö

zeli forrás, melynek 
vizét már sok éve 
vízművesített fogla
lással hasznosítják. 
A forrás a völgy bal 
oldalának aljában je
lentkezett egykoron. 
A vízmű a területet 
nemrég átalakítot
ta, új kerítést alakí
tott ki, a víztartályo

kat felújította, ezért már nem látható a korábbi természetes fakádi helye 
a forrásnak. Egykori vízhozamaira vonatkozóan nincsenek egyértelmű 
adatok, de feltételezhető, hogy tartósan is nagy mennyiségű vizet szol
gáltathatott, mivel már 1896-ban foglalkoztak azzal a gondolattal, hogy 
vizét közvetlenül Pécsre vezetik. A forrás a nevét egy Bazileus nevű gö
rög remetéről kapta, aki a török elől menekült ide. Régen természetjárók 
által használható forrás volt, névtáblával ellátva.

Pécs belterületén, a Bálicsi út 31. sz. Világ Világossága Gyermeksze
mészeti Alapítvány udvarán kiépített, zsindelytetős kútházzal el
látott forrás. Ma már csak inkább érdekesség, mint víznyerő hely. Vize 

nem látható kifolyással egy föld alatti aknába jut. Rétegvíz, amely 100 in
en belül 3 helyen is ■ 
megjelenik. A kö
zelében volt még 
egy forrás, látható 
egy befalazott kút- 
ház formájában. 
Régen a város víz
ellátásában is sze
repet vállalt mind
két forrás.
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Nyárádi vadász
háztól induló,

Szászvár felé lefutó völgy 
kezdetében a völgytalp 
alján található foglalt for
rás. A SO jelzésen talál
hatjuk meg, a Kata-forrás 
mellett. Vízhozama 0-30 
liter/perc között válto
zik, de tartósan csak 5 li
ter/perc körüli vízmeny- 
nyiséget szolgáltat, néha 
elapadhat. A Vörösfenyő 
kulcsosház és a Nyárádi vadászház vízellátását biztosítja. A forrás épít
ményét 2002-ben Tasnádi János felújította.

Sikonda üdülőtelep melletti buszmegállótól a Z jelzésről - a Csík gö
dör irányában - a ZO jelzés végén találjuk a Bányász-forrást. A for
rást 2003-ban Tasnádi János újította fel, mely téglából épített fallal van 

megépítve. Névtábláját 2004-ben fekete gránitból, bányászszimbólum
mal ábrázolva készítették el. A támfalban lévő cső szolgálja a vízkiveze
tést. Gyenge vízhozamú, száraz időszakban elapadhat. Régen József-for- 
rás volt a neve, melyet annak idején dr. Wurster József püspöki helynök- 
ről nevezték el.
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APáfrányos nevezetű területrészen, annak déli oldalát jelentő völgy 
északra lejtő térszínén, a völgytalp felett mintegy 10-12 m-re faka
dó, foglalt forrás. Szépen kiépített forrás, bő vízhozammal. Az előtérben 

pihenőhely, nyársalóval. A Z jelzéstől 50 m-re a ZO jelzés vezet egy ta
hidon és lépcsőn fel a forráshoz. Kiépítéskor egy cementhabarccsal ösz- 
szerakott (falazott aknára emlékeztető) felépítményt emeltek, amelyet 
névtáblával is elláttak. A felépítmény nemcsak az elnevezést jelző felira
tot foglalja magában, hanem egy emléktáblát is, melyen „MÉSZÁROS 
DEZSŐNÉ, KATICS ANDRÁS EMLÉKÉRE" felirat olvasható. Koráb
ban ennek a táblának a helyén egy: „ÓVD A FORRÁS TISZTASÁGÁT" 
feliratú tábla volt elhelyezve. A forrás előterében a völgytalpi vízfolyá
sig legyezőszerűen szétterülő forrásmészkő-felhalmozódás fejlődött ki. 
A mészkő laza, kézzel könnyen törhetően lejtői típusú. Korábban a for
rás vize természetes állapotában szabadon és szétterülően, a mészkőfel
színen vékony rétegként - nem koncentráltan - folyhatott le, ebből adódó
an nagyon jellegzetes, ún. mikrotetarátás kifejlődésű mészkő is képződött. 
A forrás eléggé kiegyenlített hozamú (értékei általában 10-30 liter/perc 
között váltakoznak), eltérve a hagyományosan ismert karsztos jellegtől. 
A vízadó képződmény a középső triász korú anizuszi mészkőre települt 
miocén kárpáti emeletében kialakult kavicsos, laza konglomerátumos ho
mok. A forrást 1934-ben a Természetbarátok Turista Egyesületének (TTE) 
Pécsi Csoportja foglalta. A terveket Katics András készítette és építette, a 
tagok segítségével. Az építés költségét Kaufer ügyész adományozta. 2003- 
ban a forrást a Mecsek Egyesület Baumann József irányításával felújította.
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Magyarhertelend
barátúri részén, 

a templommal szemben 
található egy szépen ki
épített forrás. A for
rás terméskő falazatát 
nemrég a települési ön
kormányzat építette ki. 
A forrás támfala lépcső
zetesen emelkedik, tete
je párkányszerűen van 
kiépítve, melyből a cső 
vezeti le a kifolyó vizet.
A forrás mindig bővizű, vize egy kis medencébe jut, majd ebből folyik ki 
az utcai elvezető árokba. A forráson nincs névtábla elhelyezve.

Hosszúheténytől nyugatra, a volt zsidó temetőtől 500 m-re, a Ba
sa-gödör aljában, az erdő sarkától északra kb. 100 m-re találjuk. 
Megközelíthető a Hosszúhetény, Ikeraknák nevű buszmegállótól is, a 

dombtetőn átérve a rét végén kezdődő erdő elején található. A térképen 
nincs feltüntetve. Téglából épített, merítős kút, állandó kifolyással. Víz
hozama 5-30 liter/perc érték közé tehető. Építménye romos állapotú, a 
vasajtó is hiányzik róla. Vize - mivel nyitott a forrás aknája - beszennye
ződik, így nem iható.
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Kisújbányán, a falu köze
pén, az út mellett találjuk 
a forrást a K jelzésen. A fehér 

mészkő rétegfejeknél megjele
nő forrást nagyon régen foglal
ták Kisújbánya egykori lakosai. 
A fakadási hely környezetében 
barlangra hasonlító üreget ké
peztek ki, mely elé vasrácsos 
zárható ajtót helyeztek. A forrás 
vizét a szomszédos házaknál 

hasznosíthatják. A vízkiemelés gravitációs vezetékkel vagy szivattyús 
vízkiemeléssel történik. A forrás, melynek névtáblája nincs, közvetlenül 
a patak mellett ered, és abba folyik bele. Bővizű forrásnak tekinthető, 
mert vízhozama meghaladja a 30-70 liter/perc értéket. Árvízi hozamok 
idején pedig a 400 liter/perc értéket is elérte már. Nagyobb vízhozam 
esetén a vasrács mellett a kövek között több helyről folyik a víz. Ilyenkor 
további kettő, jól elkülöníthető fakadási hely mutatkozik meg, melyek
nek egyenkénti vízhozama elérheti az 50-60 liter/perc értéket is.

Pusztabányáról a Hidasi-völgybe elinduló mellékvölgy alsó részén 
található közismert foglalt forrás, a völgy talpa fölött 5-6 méterre, a 
Z+ jelzésről a ZO jelzésű ösvény vezet hozzá. Felépítménye mellett idő

szakos források is jelentkeznek, melyek legalább annyi vizet vezetnek le, 
mint maga a kiépített forrás. Ez utal arra is, hogy a forrás foglalásának 
átalakítása is időszerű lenne. Egyébként maga a forrás építménye na
gyon érdekes és egyedülálló a Mecsekben. Egy kis ház alakú építmény, 
háromszög alakú vastetővel, mely építmény tulajdonképpen az ülepítő
medence. A kifolyócsőből érkező víz elfolyása alatti patakmederben szép 
nagy mésztufadomb képződött. 
Mésztufakiválás látható a cső kö
rül. A forrás mindig bővizű, víz
hozama 5-200 liter között válto
zik, de tartósan csak 30 liter/perc 
érték a jellemző. A forrásmészkő 
kiválása jelentősnek mondható a 
patakmederben. A forrást Csoko- 
nay Sándor és Kiss Lajos építették 
ki 1961-ben, és a közeli Betyár-ta
nyáról nevezték el.
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A forrást a Kőlyuk-barlang- 
tól északra a Nagy-mély- 
völgyben találjuk a P jelzésen.

Oldalirányból a PO jelzés ve
zet hozzá. Kifolyása előtt a terü
let vizes, ugyanis erről az oldal
ról is jelentős vízszivárgás van, 
mely a szemközti patakból táp
lálkozhat. A kötéssel összerakott 
kőrakat felső részében olvasha
tó a forrás neve. A három oldal
ról határolt támfalból kiálló fémcsövön a miocén rétegvíz jelentkezik, ál
talában nem nagy hozamokkal. A mérések szerint 3-15 liter/perc érték jel
lemzi a hozamot. A forrást 2004-ben Baumann József és társai felújították, 
három oldalról körbefalazták, és környezetét rendbe tették. Az elvezető 
árkot kipucolták, és a forráshoz fentről lépcsősort is kialakítottak.

A forrást az Óbányai-völgyben a K jelzésen érjük el. Kis tisztáson az 
út mentén helyezkednek el a források, melyek egyértelműen karsz
tos jelleget mutatnak. A patakmeder oldalánál foglalt vízmegjelenés ce- 

menthabarcsos kötéssel látható. A foglaláson korábban a Noémi-kút fel
irat volt olvasható, mely az idők folyamán lekopott. A nagy hozammal 
kilépő karsztvíz folyamatosan alámossa a támfalat. (Az átellenesen je
lentkező Lapos-forrás az előbbitől teljesen elkülönül, mivel nemcsak víz
gyűjtőjük lehet más, de a kilépési szintek között is némi eltérés mutatko
zik. A Bodzás-forrás kifolyását gátolja a foglalása, így az itteni karsztvíz 
kénytelen annak kikerülésével másutt, általában a kifolyócsőnél mélyebb 
szinten, a foglalás mellett megjelenni. A kifolyócsöveken már egyáltalán 
nincs kifolyás, a víz az alatt tör fel. A források a „kisújbányai szinkli- 

nális" nevezetű földtani egység 
középpontjának közelében lép
nek a felszínre, így vízgyűjtő 
területük a felszíni formákkal 
nem jelölhető ki egyértelműen. 
Víztartó képződményeik a fel
ső jura és alsó kréta karbonátos 
kőzetek. A források felújításra 
szorulnak. A forrás vízhozama 
40-300 liter/perc.
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ATripammer-fától ke
letre, a Zsolnay-kúttól 
északkeletre, a Z és Z+ jelzés

től kb. 60 m-re található, a ZO 
jelzés vezet hozzá. Vízmosásos 
völgyecskékkel szabdalt fel
színen egy aknás foglalású ál
landó kifolyással ismert forrás. 
Hevenyészetten összerakott 
kőrakat jelzi a forrást, de jelen
leg névtáblája nincs. Elnevezé

sét Bokor Dénes főerdészről kapta, aki a káptalani erdőségekben turis- 
taút-kijelöléseket végzett. A kifolyás a miocén rétegvízből utánpótlódik. 
A foglalás helyszínéről - az akna irányából - egy vascső közbeiktatásával 
távozik el a túlfolyó víz a közeli völgyecske irányába. A kifolyás helyszí
nétől azonnal megkezdődik a mésztufa kiválása, amely végül egy apró 
dombocska alakjában halmozódik fel. Ez az igen laza állapotú dombocs
ka leginkább a völgyecske oldalára települ, ahol folyamatosan elmállik. 
A forrás vízhozama 1-50 liter/perc értékekkel becsülhető, mivel nagy ho
zamok jelentkezésekor a foglalás környezetében több helyen is megjele
nik a víz. Oka, hogy a kifolyócső képtelen a víz folyamatos elvezetését 
megvalósítani, szűk keresztmetszete miatt.

Vár-völgy keleti végén a P jelzéstől letérve, a nagyobb közismert
ségnek örvendő Pásztor-forrás szomszédságában, azzal közel azo

nos magasságban található a forrás. A völgybe jobb oldalról érkező ki
csiny vízmosás alján található, amelynek elvégződését a forrás erőtelje
sen átalakította. Hevenyészve emelten, kötés nélkül felrakott foglalása 
ellenére a jelentősebb források közé tartozik, miután hozamai 3-150 liter/ 
perc között váltakoznak. Tartó
san már kevesebb vízmennyi
séget léptet felszínre. A vízkilé
pés feltételezhetően a szomszé
dos Pásztor-forrással azonos 
repedésrendszerből léphet ki, 
mivel hozamaik párhuzamos
ságot mutatnak. A közös patak
juk medrében kialakult forrás
mészkő vízesésekhez egyaránt 
biztosítanak mészanyagot.
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B odától nyugatra, a Bo- 
dai-erdőben található 
a P— jelzésű út mellett, ott, 

ahol a jelzés áthalad a kis pa
takon, azon túl kb. 50 m-re 
a patak folyása felőli domb
oldalon. Megközelíthető 
Szentdomjánpuszta vagy 
Egéd felől is jelzett úton. Kö
zelében erdészház volt, ame
lyet az 1960-as években bon
tottak le. A nyitott, merítős
forrás látta el vízzel a ház lakóit, s az állatokat. Vízhozama 3-10 liter/
perc értékkel jellemezhető, mellette még egy forráskibúvás van. A téglá
ból épült kiépített forrás nevét az egyenes boltjáról kapta. A térképen a 
dűlő neve Botosi-kút, de ismert még a „Bótos-kút" elnevezés is. Más sze
rint a falu boltosának volt itt kútja. Jelenleg a forrás építménye rossz ál
lapotban van.

ANyugat-Mecsekben a Körtvélyesi-völgy felsőbb szakaszán, a 
völgytalp keleti oldalában található forrás. Megközelíthető a Vá
sáros út vagy a Pipás-forrás felől. Magát a forrást turistaút nem érin

ti, mivel a völgyben nem halad jelzett út. A mellette elfolyó patak med
rével közel azonos szinten jelentkezik. Kövekből kötéssel felrakott ala
csony kis támfalából kiálló fémcső vezeti le a forrásvizet. A cső felett egy 
kis márványtáblán függőlegesen olvasható a forrás megnevezése. Az al
só triász lemezes mészkő repedésvize jelenik meg. A forrást Csokonay 
Sándor építette, a tábláját is ő faragta. Kiépítése után állítólag egy bög

re volt elhelyezve a forrás te
tején, hogy aki erre jár, en
nek segítségével tudjon inni 
a forrás vizéből. Bő vízho
zammal rendelkezik, száraz 
időszakban is határozott ki
folyást mutat, miszerint a 
vízhozama 2-20 liter/perc ér
téket mutatja. A forrást 2005- 
ben Baumann József és Biki 
Endre felújította.
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Mánfa, illetve Budafa felől a Z jelzésen, a Baranya-pataktól nem 
messze a Rákos-völgyben található ez a merítős forrás. A me
derszinttől jóval magasabban van ez a régen foglalt forrás. Szakszerű 

foglalással nem rendelkezik ez a névvel jelölt vízkilépés, melyet 1942- 
ben foglalt Csokonay Sándor. A felirat egy nagyobb kőbe van vésve. 
A forrásvíz a miocén kárpáti emeletében kialakult konglomerátum pa
dos kavicsos homokból lép ki, a nevének megfelelően kissé bugyogva. 
Ezen jelenség feltehetőleg egy erősebben kötött és kibillentett helyzetű 
konglomerátumos pad jelenlétéből eredeztethető. A pad visszaduzzasz- 
tó hatásaként magyarázható a gyengén iszapot is kavargató, néha pipá
ló bugyogásra emlékeztető jelenség. A három helyen is feltörő - de csak 
egyiknél bugyogó - vízmegjelenések közül a legnagyobbat kőrakattal je
lölték. A forrásvízből a lejtőn elindulva erős mésztufakiválás figyelhető 
meg. Néhány ellenállóbb mészkőpad is kialakult, 5-6 mésztufalépcső is 
felismerhető. A lépcsők magassága 0,3-1,0 m között változik. A patakocs
ka medrébe hulló elhalt növényi maradványok gyors bekéregződése is 
jellemző. Vízhozama a 12-25 liter/perc értéket is tartósan meghaladja. 
A forrás régebbi neve Radincsai-forrás.
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A Remete-rétet elhagyva, a K jelzésen érhetünk le a völgybe, ahol a
Büdöskúti kulcsosház mellett található a forrás is. A forrást 1932- 

ben építették ki, 1972-ben felújították, és 2005-ben a Mecsek Egyesület új
jáépítette. A foglaláson emléktábla is látható, mely Óberszt Ágoston, id. 
Herr Ferenc, id. Herr Ferencnének állít emléket. Száraz időszakokban ki
folyócsövén nincs kifolyás, helyette az elfolyómedernél van a víz kiszi
várgása. Faragott kövekből felépített foglalt forrás, melyből alumínium- 
csövön át távozik a víz. A kilépő víz a triász mészkő karsztvize. Az orfűi 
Vízfő-forrás vízgyűjtőjéhez tartozik. Hozamainak ingadozásai egy gyér 
karsztforrást mutatnak. A forrást már 1894-ben említette Kiss József ál
tal írt „Pécs és környéke vezetőkönyv a városban és annak környékén" c. 
írásmű. Vízhozama 1-50 liter/perc értékek között mozog.
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kútnak érdekes népi mondája van, mely szerint a kút mélyén egy sár
kány lakott. Egyszer egy vitéz járt arra. Inni akart a forrásból, amikor a 

sárkány rátámadt. A vitéz sem volt rest, levágta a sárkány mind a hét fejét, s 
kardjával beleszúrt a szívébe. A sárkány visszaesett a kútba, ott is maradt, és 
’negbiidösödiitt tőle a forrás vize. Ezért nevezték el a forrást Büdöskútnak.
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Pécsváradtól észak
ra, a Z+ jelzésen, a 
Zengővárkony felé tar

tó völgy kezdetében ta
lálható. A forrást a patak 
medre mellett találjuk. 
A völgy legfelsőbb hely
zetű vízkilépése, mely 
régebben állatok itatását 
is szolgálhatta. Foglalása 
erre utalóan történt, mi
vel az aknás kialakításból 
(amely korábban lehetett 

gémeskút is) folyik ki a túlfolyó víz. A kút teteje nyitott, víz mindig van 
benne. A vizenyős, dagonyás területen több fakadási hely is mutatkozik, 
ezek közül kettő jól elkülöníthető. Az egyik legjelentősebb a forrásépít
mény mellett jobb oldalt jelentkezik, és csak rejtetten lép ki a patak med
rében. A kút építménye romos és elhanyagolt állapotban van, szederbok
rok nőtték be. A forrás nagyon bővizű, patakjának medrében a forrástól 
mintegy 20 m-re megkezdődik a mésztufa kiválása a kis vízesésnél. Idő
szakosan néha egy-egy tetaráta is kialakulhat. A forrás környékén a 17. 
században ezüstöt bányásztak. A víz fakadási helyétől mintegy 20 m-re 
szép mésztufakiválást lehet felismerni.

A Szamár-hegy alatti S+ jelzésű turistaúton található ez a foglalt ki
folyócsöves forrás. A cseréptetős kútházzal ellátott kutyaól formá
jú építmény lécezett aj

tóval ellátott, téglával 
bélelt -l m átmérőjű 
- kút, építménye ro
mos állapotú. Sajnos a 
kutat - mivel hiányzik 
az ajtaja - mindennel 
teledobálják. Közepes 
vízhozamú. Régen egy 
vadászház állt a köze
lében, így annak víz
ellátását biztosította.
A forrást Tasnádi János 
2006-ban felújította.
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AJakab-hegy északi ol
dalában a K és P jelzé
seknél leágazó KO jelzésen 

megközelíthető forrás, a volt 
Petőcz-aknához vezető mű- 
út kanyarja alatt, a Nagy-gö
dörben található. Csokonay 
Sándor foglalta 1952-ben, és 
véste a homokkőbe a nevét, 
amit a körülötte lévő bükkös 
erdőről kapta. Vize a felszí
ni takarórétegen átszivárog
va jut a napfényre, vízadó képződmény az alsó triász homokkő. A for
rás korábban merítős rendszerű volt, egy kis kőmedencébe gyűlt össze 
a víz. A forrást a Mecsek Egyesület támogatásával Baumann József, Biki 
Endre és Antal Dávid felújította. A forrás eredeti fakadási helyén, ahol a 
kőtömbök találhatók, lett kialakítva a foglalómedence, innen dréncső ve
zeti le a vizet az új forrásfoglalathoz, melyben alumíniumcső segítségé
vel folyik a víz. Felette áll a vésett feliratú kőtömb, a foglaláson egy É-jel 
is látható. Vízhozama nagyon változó, értéke 1-20 liter/perc között inga
dozik, de időszakos elapadása sem zárható ki.

A forrás megközelíthető a Sás-völgyön végighaladó PD jelzésű útról. 
Hetvehely települést elhagyva a völgyben lakóházakat találunk. 
A völgy déli oldalában, a bekerített fenyőtelepítés mögötti réten, a patak 

túlsó oldalán, hegyoldalban találjuk meg. A forráshoz a patak túloldalá
ról lépcsősor vezet fel. A forrást 2000-ben a Hetvehelyi Erdészet építette 
terméskőből, szépen kivitelezve, vize alumíniumcsövön folyik. A forrás 

homlokzatán megtalálha
tó a nagyméretű márvány
tábla, melyen szerepel a for
rás megnevezése. Vízhoza
ma 1-6 liter/perc érték körül 
mozog. A forrás elnevezé
se arra utal, hogy valamikor 
itt a völgyben egy cigányte
lep volt. Ennek emlékére a 
völgy túlsó oldalán 2005-ben 
egy cigány emlékművet állí
tottak kerék szimbólummal.
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keletre, a Gyo
pár kulcsosházat el

hagyva, a KQ jelzésen 
a turistaút mellett ta
lálható ez a foglalt for
rás. Helyi kőzetanyag
ból emelték támfalas 
foglalását. Egy vascső 
beépítésével vezették 
ki a rés- és hasadékvi- 
zet. A forrás középső 
részén látható a név

tábla, melynek közepén egy kerék látható. A forrás közepes vízhozamú 
(3-10 liter/perc értékek a jellemzők). A forrás mellett jobb oldalon több 
szökevényforrás is található, melyek legalább annyi vizet szolgáltatnak, 
mint kiépített társuk. A forrás előterében némi forrásmészkő-kiválást le
het tapasztalni. A forrásnál és a mellette lévő helyszíneken a jura időszak 
liász márgáiból történik a repedésvíz jelentkezése.

A forrás megköze
líthető a Máré- 

csárda felől az S+ jelzé
sen haladva, az Akai- 
tetőtől kb. 100 m-re 
egy kis katlanban ta
lálható. A két vadke
rítés mellett a SO jel
zésű ösvény vezet le a 
forráshoz. Merítős for
rás szárazon rakott kö
vekből. Közepes víz
hozamú forrás, táblá
ja nincs. A hagyomány 
szerint egy elpusztult 
falu helyén találha
tó, melynek neve Ci- 
kó volt. Az innen indu
ló völgyet Cikói-völgy- 
nek is nevezik.
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ANagy-mély-völgy és a Melegmányi-völgy között összeköttetést je
lentő Petnyáki-völgyben található (P, Z jelzések). A völgytalpon 
elfutó patak déli oldalában, közvetlenül a patakmeder szélén, a me

der szintjével közel azonos magasságú forrásküszöb. A középső triász 
karsztterületen kilépő vízmegjelenés az esetenként megnövekvő patak
víz miatt nem minden esetben észlelhető, de ennek ellenére működése 
mindvégig folyamatosnak ismert. Ilyen körülmények miatt maximum 
hozamait még csak becsülni sem lehet, de a patak alacsonyabb szintje 
esetén tartósan jelentősebb hozamokat lehet regisztrálni a kövekkel ki
rakott forrásnál. A karsztvíz ilyen helyzetű megjelenése - a patakmeder
ben és a mélyvonal szintjében - a Mecsekben meglehetősen ritka. A for
rás régi neve Éva-forrás, jelenleg is ez a név van bevésve a forrás tetején 
található lapos kőbe.

Püspökszentlászló közelé
ben, a Bába-hegy oldalában 
fakadó forrás. A Ferenc-kápol- 

na feletti út hajtűkanyarja alatt 
kb. 120 m-re található a forrás. 
A hegy oldalából, egy repedés
rendszerből csepegő víz a Vajda
völgy felé csordogál. Állandó ki
folyású, közepes vízhozamú for
rás. Nem kiépített forrás, táblája 
nincs. Régebbi neve Vajda-kút.
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A Pap-rét közelében, 
a Csengő-hegytől 
délre, az erdészeti műút 

hajtűkanyarja alatt talál
ható forrás, mely a jura 
időszaki márgás képződ
mények feletti, negyed
időszaki takaróösszlet- 
ből lép ki. A tágabb kör
nyezetben előbukkanó 
rétegfejek és törmelékek 
alapján okkal feltételez
hető, hogy a márga repe
déseiben összegyűlt víz 
jelentkezik nem nagy ho

zamokkal. A forrást 1997-ben foglalták, a munkát Tasnádi János végezte 
Dománszky Zoltán segítségével. Foglalatán a „Völgységi-patak Csengő 
forrása" feliratú, valamint Solymár Imre emlékére elhelyezett tábla lát
ható. A kifolyócsövön általában csak néhány deci víz folyik percenként, 
a többi a régi forrásfoglalatból érkezik, és az új forrás bal oldala mellett 
folyik el. A régi forrás építménye az új mögött 10 m-re található, a több 
víz onnan szivárog elő. A forrás tényleges vízhozama 1-5 liter/perc érté
kek között változik.

A Csokonay- 
kút túlfolyó
ja a Csepegő-for

rás, amely csak na
gyon aszályos időben 
apad ki. Közepes víz
hozamú forrás. A KA 
jelzésen a Virágos
völgyben a Herma
hegy lábánál találjuk 
a forrást. Az alacsony, 
kis támfalas építmé
nyen márványtáblán 
szerepel a név. A fe
lette lévő fán forrás
jelzés látható.
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Az Óbányai-
völgy déli ol

dalában, a völgytalp 
felett mintegy 4-6 m- 
rel magasabb hely
zetben, közel 30 m-es 
hosszúságban talál
ható jelenleg is ala
kuló és formálódó 
forrásmész kő-lera
kódás. A K jelzésen 
érhető el. A sziklák
ról több helyen fo
lyamatosan csepeg a 
víz. Ritka természeti látványosságot jelentő vízmegjelenési hely. Az egy
máshoz közeli források számát nem lehet egyértelműen meghatározni. 
A felszínre törő karsztvíz közel egyenes vonalban jelentkezik. A lehulló 
víz az Óbányai-patakot táplálja. A patakocskák egyenkénti hozama csa
padékos időszakokban elérheti a 30 liter/perces hozamokat. A vízmegje
lenés az év minden időszakában tapasztalható. A karbonát anyag gyors 
ütemű kiválását is segíti a vastagon megtelepedő mohaszőnyeg.

Máza településtől délre, a Kandina nevezetű területrész irányá
ból érkező völgy nyugati oldalában, a patakmeder felett találha
tó. A forrás foglalását habarcsos kötéssel összerakott, faragott kövekkel 

végezték el. A szürke 
gránitból készült név
tábla a kifolyócső fö
lött látható. A támfa- 
las építményből vas 
kifolyócsövön át lehet
séges a víz kifolyása. 
A forrásnál pihenőhe
lyet, nyársalót és eső
házat találunk. Ho
zamai 5-30 liter/perc 
értékek között válta
kozik. Turistaútvonal 
nem érinti a forrást.
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s) AKőlyuk-barlang előtt, a P jel
zésű turistaútvonalon talál
juk a forrást. A forrásnak két elne

vezése is ismeretes. A forrás tetején 
egy nagy kőbe vésve az Eta-forrás 
olvasható. A forrás kifolyócsöve fe
letti szép márványtáblán olvasha
tó a Cserkész-forrás nevű felirat. 
Beleznay József cserkészparancs
nok feleségéről nevezték el a for

rást, akinek leánykori neve Szekeres Eta volt. A forrás tetején a cserkész 
jelkép, a liliom látható. Egy táborozás alkalmával épült. Korábban sza
bad elfolyású merítős forrás volt, de 2004-ben Baumann József és segí
tői a felújítás során kifolyós rendszerűvé alakították. A forrás felújítása 
nagyon szépre sikerült, most három oldalról kötéssel összerakott fala
zat áll. Bővizű, árvízi hozamok során azonban a falazatból is spriccel a 
víz, sőt a forrástól egy méterre is feltör a víz. A forrás vízhozama régeb
ben kevésbé volt ilyen bővizű. Vízhozama a 300 liter/perc értéket is tar
tósan meghaladja.

Cserkút település névadó forrása. Régen általában ott telepedtek le, 
ahol víz volt, tehát folyók, patakok mentén, források közelében. 
E helyen valamikor tölgyes-cseres erdők álltak. Itt egy csendes ligetben 

fakadt a forrás, amely mellett már a honfoglalás idején megtelepedtek 
őseink. Később Szent István törvényei szerint építették fel a templomu
kat. A forrás fontos szerepet játszott a település életében. Ide jártak ivó
vízért az emberek, itt mosták a ruhát az asszonyok, itatták állataikat a 
férfiak. Mai formájában 1933-ban foglalták a forrást, előterében egy mo
sóház is épült. A forrás az uránbányászat következtében 1968-ban ide
iglenesen elapadt, akkor minden 
tönkrement. Az 1990-es években 
a közeli bányaműveletek befejez
tével az éltető víz újra megjelent. 
A forrást a községi önkormányzat 
1994-ben kitisztította, és újból fel
építette a mosóházat. A környe
zetét rendbe hozatta, hogy méltó 
emléket állítson az itt élt elődök
nek. A forrás az utóbbi években 
ismét bő, de változó vízhozamú.
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Pécsett Szabolcsfaluban,
a 21-es autóbusz fordu

lójától felfelé kb. 300 m-re, az 
öreg temető mellett találjuk 
a Csertetői-forrást, amelyet 
bő vízhozama miatt koráb
ban a vízmű használt. A for
rást 2006-ban az önkormány
zat kitisztítatta, és új támfa- 
las mészkőfoglalást emeltek 
a korábbi csőkifolyás helyén. 
A vízmű aknáit is kitisztítot
ták és lefedték, majd földdel betakarták. A víz egy négyszög alakú alu
míniumcsőből folyik, felette márványtáblán látható a forrás elnevezése 
és az évszám. A kifolyó víz egy kis medencébe folyik, majd innen a lej
tőn kialakított mederben zuhatagok sorozatával indul el az új kitisztított 
tó felé. A forrás vízhozama 40-100 liter/perc érték közé tehető. Ezt a te
rületet, ahol a forrás található, Lelovics-kertnek nevezik. Itt a régi temető 
közelében élt az előző századfordulón a szénbánya István-aknai akkori 
főmérnöke. A világjáró ember minden égtájról hozott magával egy-egy 
növényt, amit meghonosított. Ebből lett a több hektáron elterülő Lelo- 
vics-kert néven ismert arborétum. A Csertető alatti környezet gyönyörű, 
a tó környékén szép sétautakat alakítottak ki.

A forrás a Virágos-völgyben található a KA jelzésről letérve kb.
40 m-re. A forrást 1998-ban Baumann József és segítői építették, 

Csokonay Sándor (1898-1983) nagy forrásépítő tiszteletére, aki test
nevelő tanár volt. Tri
ász mészkőből épült, 
három oldalról falazott 
kútfővel ellátott kút 
kis ajtóval. A kút kifo
lyója a Csepegő-forrás. 
A kútnál csak idősza
kosan van vízkifolyás, 
abban az esetben, ha a 
Csepegő nem bírja el 
a nagy vízhozamot, a 
Csokonay-kútnál lévő 
túlfolyó is üzemel.
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Kisbattyántól északra, a Z út
vonala közelében, a Cseresz- 
nyési-völgy után a réten egy facso

port árnyékában található meg. 
2006-ban épült forrás, a foglalást 
a Mecsek Egyesület készítette. 
A forrás kiépítésében közreműkö
dött Baumann József, Biki Endre, 
Kardos Lajos, Kriston Barnabás és 
Kriston István. Félkörívben fordu

ló támfalában a kifolyócső felett megtalálható az ovális fekete gránitból 
készült névtábla. A névtáblán a felirat: Csonka Ferenc, alatta a cserkész
liliom, alatta forrás, alul pedig a 2006-os évszám. A réten rendszeresen 
cserkészek táboroznak, ezért került a forrás névtáblájára a cserkészek jel
képe, a liliom. A forrás alacsony vízhozamú, de tartós vízkifolyású. Átla
gos vízhozama 1-5 liter/perc. A forrás mellett két pad lett elhelyezve.

C
sonka Ferenc (1924-1986) Pécs egyik legnépesebb cserkészcsapatánál 
kezdte el példaértékű munkásságát. Fölszentelése után a katakomba cserké
szet egyik legeredményesebben munkálkodó apostola lett. Rendszeresen cserkész

táborokat szervezett. Sajnos az akkori rendszerben rendszeresen zaklatták, mun
kájáért elítélték. Püspöke 1973-ban kővágószőlősi plébánossá nevezte ki. 1986- 
ban bekövetkezett tragikus halálának oka vitatott. A forrás felszentelése 2006. 
október 14-én volt Ivasivka Mátyás cserkésztiszt és a cserkészek jelenlétében.

Vékény településtől délnyugatra tartó Csepegő-árok keleti oldalá
ban, a völgy egyetlen kifolyással jelentkező forrása. Megközelíthe
tő a Z+ jelzésen, ahol a fára a ZO jel fel van festve. A forrás a völgytalpa 

felett egy jól felismerhető kőtöm
bökkel jellemezhető hely közelé
ben jelentkezik. A természetes álla
potában feltörő víz egy vékony cső 
segítségével távozik a sziklafalból. 
A kis csövön keresztül a mohás 
sziklafalra, s arról 2 m-re a patak
ba csöpög le a víz. Szép mésztufa
kiválás figyelhető meg a kifolyás 
helyszínén. A forrás stabil vízho
zamú 2-4 liter/perc érték jellemzi.
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Minden bizonnyal a Kele- 
ti-Mecsek legismertebb 
vízesését jelenti sokak számára 

e forrás. A Hidasi-völgy északi 
oldalában található Y alakú be- 
vágódást kialakító mellékvöl
gyek végződésében található a 
K és S+ jelzésen. A forrás, mely 
valójában nem itt ered - hanem 
a sziklától északabbra -, nem 
foglalt. Nagyobb hozamok je
lentkezésekor több helyről is tapasztalható a víz megjelenése. A patak
hoz közeledően megkezdődik a mészanyag kiválása. Ennek során a je
lentkezéstől kb. 30 m-re már olyan mennyiségű mésztufa halmozódott 
fel, amely nagyrészt kitöltötte a völgy talpát. A mészanyag peremére jut
va több ágra oszlik szét a víz, esőfüggönyt alkotva bukik le a 6 m magas
ságú mészkőfalról. A forrás patakjának hozama szélsőséges, 10-500 liter/ 
perces hozamokkal változik. A mészkőfal egyik zugában helyezték el a 
névtáblát, melyre folyamatosan rakódik a kiváló mész. A patakvíz állan
dó rombolása és a fagyhatások eredményeként néhány nagyobb mész
kőtömb már kivált a falból, így lehetőség adódik arra, hogy üregek ala
kuljanak ki a további fejlődése során.

ATripammer-fától északnyugatra tartó völgyben, abba nyugatról 
becsatlakozó mellékvölgy alján jelentkező vízkilépés. A Z jelzésen 
érhető el, a ZO jelzés vezet az úttól kb. 80 m-re lévő forráshoz. Foglalása 

egyetlen kőből történt, a kifolyócső felett megtalálható a gravírozott név
tábla. A forrás mellett áll a régi merítős forrás, melynek kifolyása csak 

igen gyér. Elnevezése a forrás 
feletti dagonyás térszínre utal. 
Vize a karsztosodott középső 
triász mészkőfelszínt borító mi
océn takarórétegből lép ki. Ál
landó vízkifolyással rendelke
ző forrás, melynek hozama 5-20 
liter/perc érték között változik. 
Régebben Hopi Indián-forrás
nak is nevezték. A forrást 2006- 
ban Biki Endre újította fel.
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Pusztabánya és Püspök- 
szentlászló között a KA 
jelzésen érhető el a forrás. 

A forrást 1967-ben foglal
ta Csokonay Sándor és Kiss 
Lajos. Jelenleg vizét a vízmű 
hasznosítja a közeli Bába- 
kúttal együtt. Vizét Hosz- 
szúheténybe vezették. A for
rás területe ezért kerítéssel 
le van zárva. A régi foglalt 
forrást a kerítéssel körbezárt 

terület északi részében lehet felfedezni. A kőből készült támfalas épít
ményben még látszik a forrás névtáblája is. A mellette lévő sziklában a 
Vasas Elektromos TE, Pécs 1967 feliratú tábla látszik. Természetes állapo
tában karsztforrás volt, melynek hozamai időnként elérték a több száz li- 
ter/perc értéket is. Jelenleg a forrás felől kiálló vascsőnél csak az eseten
ként túlfolyó víz folyik ki, melynek hozamai már nem jelentősek.

Évtizedek óta közismert és foglalt forrás a Zsidó-völgybe délkeletről 
becsatlakozó mellékvölgy kezdetében. A Z jelzésről a ZO vezet hoz
zá. A kötéssel összerakott faragott kövekből emelt szép építményéből 

vékony cső vezeti le a vizet. A forrás az utóbbi időben gyér kifolyású, 
hozamai nem jelentősek. A forrás a karsztos területben pikkelyként meg
található felső triász homokkőben összegyűlt rés- és hasadékvíz megje
lenési helye. A kifolyócső feletti 1941-es évszámot említő tábla a fogla
lás időpontját jelenti. 
A „Kiss József Asztal" 
- a Mecsek Egyesület 
asztaltársasága - épí
tette Kiss József emlé
kére. A forrást 2003- 
ban Baumann József 
és segítői felújították. 
A forrás közismert 
verse: „Ez a Darázs 
soh' se csíp, Senki tőle 
be nem csíp."
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Az Éger-völgyi- 
nyugati oldalában 
a turistaút mentén jelent

kező kötéssel összera
kott vörös homokkövek
ből foglalt forrás (Z, Ki
jelzés). A támfalból ki
álló kifolyócső felett lát
ható a névtáblája, a fel
irat alatt az 1961-es év
szám. A forrás tartósan 
igen alacsony hozamo
kat produkál. Vizét az al
só triász homokkő réseiből és hasadékaiból nyeri. A gyéren kifolyó vizet 
egy kis patakmederrel a tó irányába vezették el. Vízhozama 1-6 liter/perc 
értékek között ingadozik. A forrás a nevét onnan kapta, hogy itt, a tó he
lyén volt régen Magyarürög falu legelője, és délidőben itt itatták a jószá
gokat. 2001-ben lett felújítva.

Püspökszentlászlótól északra, a Hárs-tető alatt a S jelzésű turistaút 
mentén elhelyezkedő kiépített forrás. A forrást 1907-ben építették ki 
és 1963-ban újították fel. Támfalas foglalása kifolyócsővel, név- és em

léktáblával ellátott. A foglalás felépítménye oldalirányban elnyújtott, így 
ülőhelyként is használható. Közelében asztalok, padok és tűzrakó hely 
van. Korábban végzett mérések során jelentősebb vízmennyiségek kilé
pését észlelték. A vízhozam 1-6 liter/perc érték között váltakozik. Jelen
tős édesvízi mészkőkiválást lehet megfigyelni, amelynek képződése a 

gyenge vízkifolyás miatt 
megszűnt. A közeli erdé
szeti műút alatt a közel
múltban egy újabb forrás 
is megjelent, melynek víz
hozama jóval felülmúlja 
a jelenlegit. Az a terület, 
ahol a forrás található, va
lamikor a püspökség va
daskertje volt. A püspök
ség Diós nevű számtartó
ja a forrás névadója.
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AMecseknádasd irányá
ba tartó Réka-völgyben 

(Halász-patak völgyében) ta
lálható karsztforrás, a fővölgy
be csatlakozó bal oldalról érke
ző vízmosás elvégződésében, a 
völgytalp közelében. A P+ jel
zésről a PO jelzés vezet hoz
zá. Régóta ismert és elnevezett 
forrás, de korábban foglalatlan 
volt, illetve csak szárazon ra

kott kövekből volt kirakva. A forrást 2006-ban építette ki a Mecsek Egye
sület. Építői Baumann József, Biki Endre és Kriston Barnabás. A foglalás
ból alumíniumcső vezeti ki a vizet, felette trapéz alakú névtáblán a felirat 
függőlegesen olvasható: DISZNÓS, alatta KÚT, 2006. Rejtett túlfolyóval is 
ellátott forrás, így nagyobb hozamok esetén több helyen is van vízszivár
gás, ilyenkor a jobb oldalán egy szökevényforrás is kialakul. Mindig bő
vizű forrás, hozamai 20-60 liter/perc értékek között váltakoznak. Vize az 
elfolyó patakba folyik. A vízkilépést Katica-forrásként is említik, a köves- 
út mellett a fán egy forrásjelzés látható, alatta bevésve Kati-kút.

ADombay-tó mellett jelentkező, annak vízellátásában is szerepet 
vállaló foglalt nyitott forrás. Megközelíthető a Z+jelzésű turistaút
vonalon. A tó északi peremén található, faragott kövekből emelt, kötés

sel összerakott felépítménnyel. A vízkilépés a közeli patakmeder szintje 
felett történik. A forrás szakszerűtlen építményének kifolyócsövén nincs 
vízjelentkezés, így a víz az építmény aljából tör elő. A forrás hozamai 
nem jelentősek, tartósan kb. 5-15 liter/perc vízmennyiséget szolgáltat. 
Vize nem iható. A vízminőség 
romlását a forrás vízgyűjtő te
rületének nagyfokú beépített
sége (hétvégi házak, vegysze
rek stb.) okozza.

Dombay-tó 1966-ban épült, 
s ugyanebben az évben épült 

a forrás foglalata is. A névadó 
Dombay János régész, aki a pécsi 
múzeum igazgatója volt.
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AJakab-hegy északi ol
dalában, a Bodor
hegynél lévő völgy felsőbb 

szakaszán (majdnem annak 
kezdetében), a P jelzéstől 250 
m-re található. A völgy egyik 
legjelentősebb vízkilépése
ként jelentkezik, melynek 
hozamai 5-50 liter/perc érté
ket mutatnak. Kötés nélküli 
homokkő tömbökkel össze
rakott forrás, amelynek a ki
folyása feletti nagyobb homokkő tömbbe süllyesztetten műkő kiöntéssel 
volt található a felirata. Jelenleg nincs meg a tábla. Az alsó triász vörös ho
mokkő réseiből és hasadékaiból történik az állandó jelentkezést biztosí
tó utánpótlás. A forrást dr. Oppe Sándor vezetésével a Pécsi Orvos Egész
ségügyi Sportkör Természetjáró Szakosztálya foglalta és adta a nevét.

Pécsváradtól északra, a Réka-völgy kezdetében, a vadászházzal szem
ben található (K és P+jelzések találkozásánál). Közelében nem csak 
a mellékvölgyek, hanem a turistautak is találkoznak. A vízjelentkezés 

foglalással ellátva ciklop támfalra emlékeztető felépítményű. Az elfolyó 
víz távozása rejtett csörgőn keresztül történik. A kivezetést biztosító cső 
fölött kis fülkében - félkörhöz hasonlítható - helyezték el a forrás felira
tos névtábláját. Stabil kifolyású forrás, átlagosan 3-8 liter/perces vízmeny- 
nyiséggel. A beépített kis keresztmetszetű kifolyócső nem biztosítja min
den esetben az ide érkezett vízmennyiségek zavartalan kifolyását, így 

a cső környezetében 
is észlelhető a kőfalon 
keresztül történő víz
megjelenés. Régen kis 
házas, merítős forrás 
volt, az építmény hát
oldalán az 1939-es dá
tum látható, ami az el
ső foglalás évét jelenti. 
A környezet ideális ki
rándulóhely, padokkal 
és nyársalókkal.
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A Büdös-kúti kul
csosház közelé

ben található három for
rás egyike, melyet 2000- 
ben foglalt Tasnádi János. 
Könnyen megközelíthető 
a Remete-réttől a K jelzé
sen. Monumentális épít
ménye a völgybevágódás- 
hoz illeszkedően három 
oldalról magasan felfala
zott. A két kifolyócső felett 
látható a foglalásba bete
kintő kis vasajtó, e felett 

márványtáblán látható a forrás elnevezése. A forrás bal oldalán emléktábla 
áll „Anett és Adrián, 2005.11.28." felirattal. Akét név és az évszám Baronek 
Jenő ikerunokáinak nevét és születését jelzi. A vízhozama nagyon változó 
(a Q ingadozási arány akár napokon belül is jelentős lehet), mivel vizét 
egy gyorsan leürülő töbörből kapja. Nagy vízhozam esetén vize erősen 
zavaros, alacsony hozamok jelentkezésekor viszonylag tiszta. Száraz idő
szakokban gyakran elapad, ezért foglalása inkább csak érdekesség, mint 
víznyerő hely az arra járóknak.

A Bika-dombon, a Szentmiklósi-hegy közelében, a délre tartó völgy 
kezdetében, a völgy talpa felett található forrás. A P és PA jelzésű 
utak találkozásától a PO 

jelzés vezet le a 100 m-re 
található forráshoz. Kö
vekkel szárazon kirakott 
építménnyel rendelke
zik. A forrás időszakos, 
esetenként elapadhat, 
néha viszont bővebb túl
folyás is tapasztalható a 
völgy irányába. A nyi
tott merítős forrás hoza
mai 0-8 liter/perces érté
kek között változik. Táb
lája nincs.
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Az Éger-völgybe nyu
gatról becsatlakozó

Szörnye-völgy északi ol
dalán (P jelzés), kisebb mé
retű függővölgyecske be
csatlakozásánál található. 
Évtizedek óta közismert, 
ennek megfelelően igen ré
gi foglalású forrás, melyet 
1928-ban foglalt a TTE Pé
csi Csoportja. Vízhozama 
erősen változó, 1-100 liter/ 
perc között is ingadozhat. A kifolyócsövön már alacsonyabb hozamok 
észlelhetők, de a falazat jobb oldalából kiálló csőből és ez felett jelentő
sebb árvízi hozamok leürülése is előfordulhat. Az alsó triász korú ho
mokkő alkotja a forrás vízgyűjtőjét. A forrás foglalata 1961-ben és 1999- 
ben lett felújítva.

népmonda az alábbi magyarázatot adja a forrás elnevezéséről: A forrás 
vize télen nem fagyott be, majdnem langyos volt, nyáron pedig jéghideg. 

Ide jártak a környékről vízért az emberek, ha a szárazságban kiapadtak a kutak. 
Gyakran futottak vissza víz nélkül, vagy ragadtak kaszát-kapát, mert a forrás
hoz farkasok is jártak inni, mégpedig falkástól. Olyan gyakran keresték fel a far
kasok a forrást, hogy Farkas-forrás lett a neve.

Eger-völgyben, a Z és K+jelzésű utak elágazásától a patakmeder felett 
található a 2001-ben foglalt forrás. Többéves megfigyelés után Mar

ton József tárta fel. A fogla
lást a Pécsi Városüzemelési 
és Vagyonkezelő Zrt. végez
te. A forrás vörös homokkő 
építménye fecskefészekre 
hasonlít, erről kapta a nevét. 
Gyenge vízhozamú, mely
nek elapadása sem zárható 
ki nagyobb aszályok idején. 
Névtáblája az építmény fel
ső sarkában fehér márvány
táblán látható.
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Kanta-vártól északra, a
Rábay-fától délre 150 

m-re déli irányban, a Z+ jel
zésen érhető el. Közvetle- 
nül az út mellett fakad. Al- 
andó kifolyású forrás, sőt 
csapadékosabb időszakok
ban a kifolyócső teljes szé- 
lességében folyik a víz, és a 
:foglalás jobb oldalánál egy 
időszakos forrás is keletke

zik ilyenkor. Hóolvadás utá
ni hozamai számottevőek. Az elfolyó víz az út alatti elvezető csövön ke
resztül távozik a völgy irányába. Vize a felső triász homokkő és aleu- 
ritrétegek rés- és hasadékvize, amelyhez a kivastagodó negyedidőszaki 
takaróréteg vize is hozzáadódhat. A forrást a Mecseki Erdészeti Rt. Ar- 
pádtetői Erdészete újította fel 1996-ban. Az építmény a volt Kanta-vári 
kőbányában található bitumenes mészkőből készült.

Felső-Gyükésben a közép-gyükési út felé lejtő területen, a természe
tes módon bemélyült vízmosás felső részletében található. Megköze
líthető Szamár-kúttal szemben induló, majd északra tartó földesúton ha

ladva, innen kb. 400 m-re. Terepszint fölé emelkedő aknás foglalása van, 
vasajtóval zárható felépítménnyel. A belső téglából épített vízgyűjtő tér 
kb. 1 m átmérőjű és 2 m mély. A vízgyűjtő medencétől kb. 2 m-re lett ki
alakítva a támfalas három oldalról falazott építmény, mely csővezetéken 
keresztül biztosítja a vízvételezést. Vizét a felső triász időszaki homok
kő és aleuritrétegeiből kap
ja, ennek megfelelően folya
matos az utánpótlása. A ki
egyenlített vízhozam 5-20 
liter/perc érték körül mo
zog. Vize nem iható a köze
li szőlő- és egyéb mezőgaz
dasági művelések és néhány 
lakóház jelenléte miatt. Ré
gebben Il-es vagy III-as út 
melletti forrásként is emlí
tették. Névtáblája nincs.
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Magyarhertelenden 
a falu főutcáján (P+ 
jelzés) található ez a nagyon 

bővizű forrás, melyet rész
ben a vízmű is hasznosít. 
A forrást a helyi önkor
mányzat szépen kiépítet
te, így most díszkútként jó 
minőségű vizet nyerhetünk 
belőle. A forráson nem sze
repel a megnevezés.

ASzuadó-tető északi pereméről elinduló völgy kezdetében találha
tó, kövekkel kirakott foglalással és névtáblával is ellátott merítős 
forrás. A K és P jelzések találkozásánál fakad. A foglalás építményének 

helyszínén nincs állandó kifolyás, miután onnan csak hosszabb csapadé
kos időszakokat követően történik vízkilépés. Máskor a szárazabb hó
napokban a foglalásnál mélyebb helyszínen történik a vízmegjelenés, 
amely az alsó triász homokkő elterjedési területéről származik. Hoza
mai ennek megfelelően gyakran változnak, továbbá előterében is tör
ténik vízjelentkezés, így patakjának hozama néha jelentős. A forrásnak 
csak időszakosan (többnyire csak hóolvadáskor és nagyobb esők után) 
van kifolyása, hozamai 0-50 liter/perc értékek között változnak.
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A Remete-réttől észak
ra, a Büdös-kúti kul

csosház közelében jelent
kező forrás (K jelzés), me
lyet 1986-ban foglaltak. 
Módos Ferenc építette, és 
róla van elnevezve. A kifo
lyócső felett márványtáblán 
látható a felirat. Hozamai 
nem jelentősek, de állandó

kifolyású. A vízhozam általában 1-15 liter/perc érték körül mozog. A fel
ső triász homokkő rétegekből kap utánpótlást. 2003-ban a forrást felújí
tották, a terméskő falazatot felmagasították, kifolyócsövét is kicserélték.

A 6-os számú közlekedési út mellett, az apátvarasdi autóspihenő 
közelében gránitkő építménnyel foglalt, a Varasdi-völgy irányába 
tartó vízmosás kezdetében található forrás. A forrás mellett több gránit

ból készített támfal is található, az egyik mellett egy tető nélküli mély kút 
is található, melyen valamikor nortonkút működött. Vízszivárgás több 
helyről is lehetséges, de a legalsó helyzetű kis támfalas építmény nagy
méretű csövén van vízkifolyás. A jura időszaki szilárd kőzetek felett ki
vastagodott negyedidőszaki kőzetekben kialakult talajvízből lép ki ala
csony hozamokkal. A forrásnak nincsen névtáblája, de a névtábla helye 
az „L" alakú támfalban megvan.
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Kisvaszartól dél
nyugatra, a Csú- 

szó-hegytől északra, 
a térképen jelzett er
dészeti úttól nyugat
ra kb. 30 m-re találha
tó a völgy kezdetében. 
A forrás előtt, attól dél
re egy széles kijárt ko
csiút csatlakozik a kö- 
vesútra. A forrást 2005- 
ben a Sásdi Erdészet 
építette ki terméskő 
foglalásból. Korábban 

itt fadeszkákkal lefedett merítős kút állt, melyet a helybeliek már rég
óta Gáj-kútnak hívnak. A forrás felett, kb. 10 m-re van egy nagyon ré
gi forráskút deszkával lefedve, de ez egyre inkább eliszaposodik, így 
vízkifolyása gyakorlatilag nincsen. A kiépített forrás vízhozama gyér, 
kb. 1 liter/perc érték a gyakori.

A forrást az Éger-völgy felső részében találjuk, a P jelzésről a PO 
jelzés ágazik le a forráshoz. A forrás közvetlenül a patakmeder 
felett fakad, és abba folyik bele. Régóta ismert forrás, 1943-ban foglal

ta Csokonay Sándor és 2003-ban újította fel a Mecsek Egyesület Bau
mann József vezetésével. 
Korábban csak részlege
sen volt kiépítve, fogla
lása is csak néhány na
gyobb kőből állt és me
rítős rendszerű volt.
A kőfal tetejében helyez
ték el a forrás régi név
tábláját, mely műkő ki
öntéssel készült. A forrás
víz a kifolyócsőn távozik 
az építményből. Az elfo
lyó pataknál mésztufa
kiválás is felismerhető. 
Vízhozama átlagosan 5- 
25 liter percenként.
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A Várvölgytől indu
ló So jelzésen a 
Várvölgy és a Vörösfe- 

nyő-kulcsosház között 
félúton az út mentén ta
lálható meg a forrás vé
sett névtáblával jelölve. 
Cementezett kövekből 
megépített kis forrás, 
melyből a kiálló vascső 
vezeti le a vizet. A forrás 
nagyon bővizű, átlagos 
hozama 10-50 liter/perc

érték közé tehető. Nem önálló forrás, vizét a mérések szerint az elnyelő
dött patakvízből kapja. A forrást Tasnádi János 2006-ban felújította.

Amagyaregregyi Vár-völgy déli oldalában található mellékvölgy
ben, annak felsőbb részletében jelentkező foglalt vízkilépés. Meg
közelíthető a P jelzésen. A forrás foglalása a hagyományos támfalas ki

vitelezéssel létesült, amelyből alumíniumcsövön keresztül történik a 
kifolyás. A felépítményben műkő kiöntéssel készített névtáblán olvas
ható a forrás megnevezése. Vízhozamaira alacsony értékek a jellem
zők, így tartósan csak néhány liter/perces vízmennyiségeket szolgál
tat. Nagyobb hozamok jelentkezése esetén a foglalás környékén is kilép 
a víz. Az előtte haladó turistautat a forrás patakján hidacskával veze
tik át. A patakocska medrében gyenge mésztufakiválást is lehet látni, 
amelynek intenzitása 
időszakosan változó.
A forrásfoglalatot 
1972-ben a Kárászi 
Erdészet építette Cso- 
konay Sándor szak
mai irányításával. 
A forrás elnevezése 
onnan adódik, hogy 
Gárdonyi Géza: Egri 
csillagok regényének 
története ezen a vidé
ken játszódik.

290



Biki Endre Gábor: A Mecsek forrásai

ARéka-völgy 
kezdetét jelentő

Bodzás-völgy talpán 
található forrás. A K 
jelzésű turistaútról a 
KO jelzés vezet a 100 
m-re lévő forrásig. 
Mészkőből épített ki
folyócsöves, mészkő
be vésett felirattal el
látott forrás. A forrás 
a jura márgás réteg
sorozat repedéseiből 
a törmelékes völgykitöltő üledékanyagba átadott vízből lép ki. Hoza
mai a mindenkori csapadékhullástól függnek, általában 1-4 liter/perces 
vízhozammal jelentkezik a forrás. A forrás Rónaky Gizella nevét viseli. 
2006-ban a forrást Tasnádi János újította fel.

ASíngödör-völgybe délről érkező PO jelzésű turistaút mellett, a 
mellékvölgyecske talpán, annak becsatlakozása előtt mintegy 100 
m-re található. A völgytalpon számtalan helyről szivárog a víz, a legerő

teljesebb fakadási helyet néhány kőből összerakott forrás jelzi vésett név
táblával ellátva. A forrást 2006-ban újította fel Biki Endre és Antal Dávid. 
A közeli fán forrásjelzés látható. A forrás folyamatosan bővizű, a kijelölt
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helyen a vízkifolyás 10- 
50 liter/perc között vál
tozik, de az együttes 
vízhozam a 100 liter/ 
perc értéket is felülmúl
ja. Többnyire dagonyás 
térszín előfordulása 
jellemző a forrás kör
nyezetére. Működé
se során némi mésztu
fakiválás is megfigyel
hető a patakmederben, 
amely inkább csak nö
vényi részletek beké- 
regződését jelenti.
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Az Abaligetre vezető 
műút déli oldalához 
közel, a Gubacsos-kulcsos- 

ház közelében, az Egresi
tó nevű területrészen (S, Ki
jelzés) található. A forrást 
1973-ban építette ki a hetve- 
helyi erdészet a kishajmá- 
si tsz megbízásából, és a fe
lette található kulcsosházról 
nevezték el. A forrás kiépí
tésénél Csokonay Sándor és

Molnár István közreműködött. A forrás eredetileg egy úttörőtábor víz
ellátása céljából épült. Foglalása magas támfalas terméskő felépítmény, 
ebbe helyezték a névtáblát. A mérések szerint stabil kifolyású forrás, de 
sajnos a kifolyócsövön nincs állandó vízjelentkezés, mivel a foglalása fel
újítást igényel.

Az István-akna felé vezető úton, Józsefházánál, az út mellett találjuk 
a forrást. A házakat elhagyva a kerítés mellett egy bekerített fehér 
kis épületet találunk, melyet a vízmű használ. Ez mögött egy gödörben 

található a forrás, melyhez lépcsősoron juthatunk le. Foglalt forrás, kifo
lyócsővel, zárható vasajtóval. Foglalását beton idomkövekből készítették, 
amelynek támfalában egy vasajtó kinyitásával megszemlélhető a forrás
víz jelentkezési helye. A forrásfülkéből egy csővezetéken át történik a ki
folyás. A forrás vízhozama 1-12 liter/perc értékek között változik. Vize a 
negyedidőszaki agyagos kőzettörmelékkel borított alsó jura képződmé
nyek tetején lép ki. A víz a takarórétegből származó talajvíz jelentkezé
si helye. Szárazabb időszakok
ban előfordulhat, hogy kiapad. 
A forrást a Mecseki Erdészeti 
Rt. Árpádtetői Erdészete 1997- 
ben felújította. Jelenleg a forrás 
csövén csak kis mennyiségben 
érkezik víz, a többi a lefolyó
árokban tör fel, így szükséges 
a forrást újra feltárni, és teljes 
mértékben használhatóvá ten
ni. Vizét az itt lakók folyama
tosan hasznosítják.
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A Szamár-hegy déli pere
mén fakadó, a S+ jelzésű 
turistaút északi oldalán jelent

kező merítős forrás. Egyedi 
vagy jellegzetes megjelenésű, 
mivel a közel szintes elhelyez
kedésű kőtenger északi pere
mén több kőtömböt helyeztek 
egymásra. Ezek alatt mutat
kozik az az intenzívebbnek te
kinthető vízmegjelenés, melyet 
névvel illetnek, és a térképen is feltüntettek. A vizenyős térszínen eseten
ként több forráshelyet is lehet észlelni, de azoknak kifolyása csak idősza
kosan történik. A vízkilépésekből összeálló patakocska a földúttal azo
nos turistaúton keresztül haladóan jut le a völgytalpra. A forrás vízföld
tani jelentősége, hogy a fonolittal felépült vízgyűjtőről származó felszín 
alatti vizet lépteti a felszínre. A fonolitot általában vízzárónak tekintik, 
de a közeli Büdös-kúttal együtt jelzi ez a forrás is, hogy a kőzettömeg fel
ső zónájában a repedések mentén víztartóvá vált a képződmény mállott 
zónája. A forrást 2000-ben Tasnádi János újította fel. Sajnos környezetét 
gyorsan benövik a növények, így az gyakoribb tisztítást igényelne.

Komlótól délre, a Kökönyösről kivezető P+ jelzésű turistaút északi 
oldalában található forrás. A PO jelzés vezet le hozzá. Téglafalaza
tú, aknás kialakítású forrás, műanyag csővel. A forrás neve egy kaviccsal 

kirakott betontáblán olvasható, amely a forrás medencéje felett lett elhe
lyezve. A jelentősen kivastagodó negyedidőszaki takarórétegből lép ki a 

forrás vize, melynek felszíni 
vízgyűjtője a Határ-tető tá- 
gabb környezete. A víztartó 
képződménycsoport erősen 
agyagos, így a forrás hoza
mai általában alacsonyak. 
Vízhozama stabil, de csak 
1-2 liter/perc érték jellemző 
rá. A forrásnak a nevet Laf- 
ferton Henrik természetjáró 
adta arra utalva, hogy a for
rás vize lassan „gyöngyöz
ve" csordogál.

G
yö

n
g

y-
k

ú
t 

G
ye

rt
yá

n
o

s-
fo

rr
á

s (
Sz

a
m

á
r-

h
eg

y)

293



Biki Endre Gábor: A Mecsek forrásai
H

á
rm

a
s-

fo
rr

á
s 

H
á

rm
a

sb
ü

k
k

-f
o

rr
á

s

hasadékvíz.

Koszonya-tető közelé
ben, a Vasas felé ve
zető völgy jobb oldalában, 

a völgytalp felett található 
forrás. A Z jelzéstől a ZO 
jelzés vezet hozzá. A patak 
medre mellett a völgytalp 
felett fakad a forrás. A Hár- 
masbükk elnevezés onnan 
ered, hogy a közeli hegyen 
egy öreg bükkfa állt, amely 
három falu (Vasas, Somogy

és Budafa) határát jelezte. A merítős forrást kötés nélküli kövekből épí
tette ki Csokonay Sándor, melyből a víz szabadon kifolyhat. A kőrakat 
felső zárókövében látható a vésett márványtábla. Vízadó képződmény 
a felső triász homokkő, amelyből alacsony hozamokkal lép ki a rés- és

A Fehér-kúti kulcsosháztól délre fakadó, korábban „Piczivoda" el
nevezéssel ismert forrás. Megközelíthető a KO jelzésű úton. Kör
nyezete és megjelenése alapján egy forráscsoport, mivel öt különálló 

helyen is tapasztalható a vízjelentkezés. A legerőteljesebben és tartó
san kifolyó helyszínen egy kötéssel összerakott, faragott kövekből álló 
foglalást emeltek, melynek homlokfalára a márványból készült „3-as" 
forrásfeliratot helyezték el. A foglalásból kiálló cső mellett. A forráscso
portok vize az előttük elfolyó patakmederbe csatlakozik. A forrás mel
lett, a bal oldali vízje
lentkezés mindig bő 
kifolyású. A források 
vize a felső triász ho
mokkő és aleurit rés- 
és hasadékvizéből, 
valamint esetenként a 
takarórétegben össze
gyűlő vízből utánpót- 
lódik. A megjelenő vi
zek együttesen a 100 
liter/perces hozamot 
is felülmúlhatják.
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O bányától délre,
a Döngölt-árok 

kezdetén, a Vadászház
tól 200 m-re található 
forráscsoport egyike. 
A Z jelzés mellett, attól 
nyugatra induló föld
úton közelíthető meg. 
Tőle lefelé található a 
kiépített Hidegkúti-for
rás. Az 1960-as években 
a Pécsváradi Vadásztár
saság használta a for
rást, de mivel a vadász
társaság 1996-tól nem gazdálkodik a területen, ezért a forrás feledésbe 
merült. Jelenleg egy üregből favályún keresztül folyik ki a víz, végül egy 
kis átmérőjű csövön át jut a szabadba. Hozamai általában 0-25 liter/perc 
értékek között változik, csak nagyon ritkán apad el. A forrást 2002-ben 
Dománszky Zoltán újította fel, felette fából készült névtáblán a Három- 
kút elnevezés látható.

A Vasasra bevezető völgyben, a volt Hársas kulcsosház előtt, a 
völgy nyugati oldalának aljában található. A mecseki Z túra út
vonalán érkezünk a forráshoz. Közismert és régóta hasznosított, egy

szerűen foglalt, kifolyócsővel is ellátott vízjelentkezés: a felső triász ho
mokköves részből kifo
lyó rés- és hasadékvíz 
megjelenési helye nem 
jelentős mértékű kifo
lyással. A forrás köveit 
szépen benőtte a moha. 
Sajnos a forrás rossz ál
lapotban van, elrozsdá
sodott csövén már nem 
folyik a víz, helyette a 
foglalás aljából szivá
rog ki a víz, így jelen
leg a forrás ivóvíz cél
jára használhatatlan.
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Hosszúhetény-
ben, a Fő út 82.- 

es számú ház előtt kiépí
tett kútszerű építmény
ből folyik ki a forrás vize. 
A forráskút kiépítése egy 
betonozott akna. A forrás 
mindig bővizű Az elfo
lyó víz patakja belefolyik 
a hosszúhetényi vízfo
lyásba. Vize a lakott terü
let miatt nem iható.

Püspökszentlászlón a Bazsarózsa kulcsosház és a kápolna szomszéd
ságában található (K '). A forrás foglalásának helyszíne a kifolyástól 
északabbra, magánterületen van. Az aknás foglalásból vezetéken át jut a 

víz az lxl m-es vízgyűjtő medencébe. A víz egy vascsövön keresztül jut 
az előtte lévő kővályúkba, itt csak időszakosan van vízkifolyás. A jobb ol
dalon a golyóscsap megnyitásával nyerhető víz a forrásból. A forrás ko
rábbi hozamai jóval felülmúlták a jelenleg kifolyó vízmennyiséget, en
nek oka valószínűleg az, hogy a kulcsosház is ebből nyeri vizét. A forrás 
vízkifolyása így időlegesen szünetelhet is. A forrás nevét Hettyey Sámu
el püspökről kapta, 1898-ban építették ki, azóta többször felújították.

296



Biki Endre Gábor: A Mecsek forrásai

Zobákpusztától északra, a Hi
dasi-völgyben a K és PO jel
zés találkozásánál található. A for

rást, mely a patak mederfalából 
jelentkezik, 1957-ben Csokonay 
Sándor építette ki. Eredetileg egy 
beépített eternitcsőből folyt a víz. 
A forrás állandó kifolyású, kb. 12- 
30 liter/perc érték körüli vízkifo
lyással. Megnevezése a kifolyócső 
feletti nagy sziklába vésett ovális márványtáblán olvasható. A forrást 
2006-ban újította fel Baumann József, Biki Endre és Siklósi Gergő.

AKis-rét közelében, a Hideg-völgy déli oldalában fakadó, állandó 
kifolyású forrás. Megközelíthető Dömörkapu felől, illetve a Kis- 
rétről a P jelzésről a Z+ jelzésen. A forrás szép, faragott kövekből kötéssel 

összeállított építménnyel rendelkezik, melynek felső részén látható a fel
irat, alatta a kifolyócső. A forrás nevét az állandóan hideg vizéről kapta. 
A forrást már az 1894-ben megjelent, Kiss József által írt „Pécs és környé
ke vezetőkönyv a városban és annak környékén" c. könyv is említi. A fel
ső triász homokkő alaurit rés- és hasadékvize jelenik meg. Tőle nyugatra 
időszakos vízmegjelenés lelhető fel. A forrás állandó vízhozamú, de nem 
túl bővizű. A forrást 1961-ben az Idegenforgalmi Hivatal felújíttatta.
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Az Óbánya felet
ti vadászlak (Ötös 
úti kunyhó), közelében 

foglalt forrás. Megköze
líthető a vadásziaktól a 
Z és Z+ jelzésről leága
zó ZO-val jelzett kocsi- 
úton. A Három-kútnak 
nevezett favályúból ki
folyó forrás után lefelé, 
kb. 100 m-re a metsző
dés kezdetén található. 
A Pécsváradi Erdészet 

foglalta 2003-ban, terméskőből megépített csőkifolyós forrás, vésett név
táblával ellátva. Alacsony vízhozamú forrás, de stabil vízhozamú, száraz 
nyáron sem apad el. A forrást eredetileg az óbányai németek nevezték el 
az 1800-as években, és használták, ők nevezték el Kaltes Brünnleinnak, 
ami hideg vizű kutat vagy forrást jelent.

ANyugati-Mecsekben, Bodától északra, a Meleg-mál-tetőtől 500 m- 
re, a műút északi oldalán található. Megközelíthető a P jelzésről le
térve a völgytalp irányában. A szárazon kövekkel kirakott gyér vizű for

rás. Jelenleg nem kiépített forrás, kövei széthullottak. Névtáblája nincs.
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A forrást a P jelzésen a
Máré-vártól keletre 

találjuk a Vár-völgyi geoló
giai tanösvénynél. A völgy
talpnál keskenyebb med
ret kialakító patak közvet
len közelében, annak Jobb 
oldalában jelentkezik. Érde
kes helyzetű a forrás megje
lenése, mert a patakkal azo
nos szintmagasságban van, 
de vizét nem abból kapja.
A mérések szerint önálló forrás, így feltehetően a patak alatt szivárog át 
a forrás vize a kifolyási pontig. Mellette kiépített pihenőhelyet találunk. 
Lépcsőn lehet lejutni az „L" alakban kiépített forráshoz. A támfal köze
pén egy gránitból készült névtábla látható. Bő vízhozamú forrás, vízho
zama 10-50 liter/perc érték között változik. Régen a környékbeliek között 
az a szólás járta, hogy ha az Iharos-kút bőven adja a vizet, szűk esztendő 
lesz. Régi neve Iharfás-kút.

A forrást Pécsváradon a Mósó-kút-forrástól (Dózsa György út felső 
vége, illetve Mosó-kút környékén) a házak között egy keskeny rö
vid gyalogúton közelíthető meg. A forrás elnevezése a helyiek szerint ar

ra utal, hogy valamikor Illáék laktak a forrás melletti házban, és innen 
hordták a környékbeliek a vizet, mivel akkoriban a forrás vízhozama a 
mai többszöröse volt. A forrás kiépítését egy valamikori kútra építették rá. 
A támfalas terméskőből épített foglalás vasajtaján belül még felfedezhető 

a kútra utaló körkörös akna. 
A forrás kiépítése jelenleg el
hanyagolt állapotban van. 
A foglaláson két cső (elzárha
tó csap) is van, de ezek nem 
működnek, mivel a víz ki
folyási pontja a csövek alatt 
van, így gyenge, de állandó
nak ismert vízszivárgás ész
lelhető a forrás falazata alól. 
A forrás kiépítése jelenleg 
gátolja a víz kifolyását. A for
ráson nincs névtábla.
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Pécsett a Nagy-De- 
indol-völgy végző
désénél - azzal átellen- 

ben (ZO jelzés) - a busz
megálló mellett található 
a szépen kiépített, régó
ta ismert forrás. 1912-ben 
épült. Ez volt a Mecsek 
első védett forrása (1940). 
Egy lépcsősoron jutha
tunk az aknás foglalás
hoz, melyből egy nagy

méretű csövön át távozik a forrás vize. A forrás tetejét egy dombormű 
uralja, ahol a megnevezés is olvasható. Az eredeti foglalás egy tőle keletre 
a bekerített területen, egy aknában található, érdekes módon a régi forrás
házon még a vasajtó hely is felismerhető. A forrás mindig nagyon bővizű, 
ezért korábban a vízellátásban is hasznosították. Az alsó triász gipszes és 
anhidrites rétegekből származó repedésvíz megjelenési helye. A forrás vi
ze csecsemők és terhesek számára nem iható, mivel a közelben lévő lakó- 
és mezőgazdasági hasznosítás a vízminőség romlásához vezetett.

A forrás keletkezéséről a következő monda szól: A tatárok közeledésére a ma- 
 gyariirögi férfiak hadba vonultak, az öregek, asszonyok és gyerekek elbúj

tak a Nagy-Deindoli-völgybe. Egy Antal nevű remete élt itt, aki pártfogásba vet
te a menekülteket. Két hete éltek már itt, de nem volt vizük, sokan megbeteged
tek. Antal remete könyörgését Isten meghallgatta, és a völgy déli oldalát bezáró 
hegy tövében bővizű forrás fakadt, így megmenekültek.

A váraljai tavakhoz veze
tő beton műút mentén 
található a szépen kiépített 

forrás. Megközelíthető a K+ 
jelzésen. A félkörívben végző
dő falazatban alul elhelyezett 
kifolyócső segítségével folyik 
ki a forrás vize. Általában kö
zepes vízhozamú, de idősza
kosan kiapadó forrás. Neve a 
falazatba épített fekete már
ványtáblán látható.
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A Farkas-árok déli olda
lában (K+ jelzés), a pa
takmeder felett 1 m-rel ma

gasabban fakadó, 2005-ben 
foglalt forrás, márványtáb
lával, kifolyócsővel és É-jel- 
lel ellátva. A tábla 2004-ben 
készült. Korábban a forrás 
csak néhány kővel volt ki
rakva, és ebbe helyeztek el 
egy csövet. A turistaúttól 
lépcsőn juthatunk le, a KO
jelzés vezet az úttól kb. 30 m-re lévő forráshoz. A vízkilépés helyétől 2 
m-re egy szép mésztufa dombocskát figyelhetünk meg, melyen három 
irányban csorog le a víz. A lerakodott mésztufa vastagsága folyamatosan 
fejlődik. Felszínét összefüggően borítja az intenzíven rátelepült moha
szőnyeg, mely elősegíti a további forrásmészkő gyorsabb képződését is. 
A forrást Baumann József, Biki Endre és Kriston Barnabás építette ki.

A Bodor-hegytől délre, a P jelzésű turistaút mentén fakadó kis forrás. 
Egy nagyobb, de mozdítható kőben elhelyezett névtáblával is jelölték 
ezt az időszakos forrást. A feliratos kőtömb közelében szabadon jelentke

zik a természetes módon elfolyó vize, melynek fakadási pontja felett egy 
jellegzetes fa is megtalálható. Az év nagyobb részében csak mérhetetlen 
szivárgás vagy száraz vízmosás jelöli a forrás patakjának medrét. Az alsó 
triász kőzetek (aleurolit és homokkő) legfelső mállott és repedezett kő
zettörmelékes zónájában, valamint a reájuk települt negyedidőszaki ta

karórétegben összegyűlt víz 
jelentkezik itt forrás formá
jában. A vízszolgáltatására a 
szélsőségek a jellemzők, hi
szen volt olyan működése, 
amikor mennyiségét csak 
becsülni lehetett környéke 
nagyfokú átázása miatt, míg 
máskor alig észrevehető szi
várgást mutatott, vagy csak 
egyszerűen időlegesen ki
száradt. Régi neve Pali-for
rás volt.
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ben, a Váraljai- 
völgyben az ifjúsági 

tábortól kb. 100 m-re 
a műút mellett talál
ható (K+jelzésen). Ki
épített foglalt csőki- 
folyású, kemence for
májú építmény. Vize 
egy aknába csorog be. 
Névtáblája eltűnt, fa
lazata kijavításra szo
rulna. A kifolyásnál 
szép mésztufakiválás 
figyelhető meg. A for
rás időszakos, csapa
dékos időszakokban 
vízhozama néhány li
ter percenként.

A Farkas-árok északi oldalában egy gyengén fejlett repedésrend
szerből kilépő vízkilépés, melynek vizéből forrásmészkő-kiválást 
lehet azonosítani. Megközelíthető a K+ jelzésen. Két óriási bükkfa gyö

kereiből fakadó forrás homlokfalában a kifolyócsőtől balra vésett táblán 
található a megnevezése. A forrás előtti földúton átfolyó vízből a patak
meder oldalán gyenge mésztufakiválás figyelhető meg. A forrás hozamai 
alacsonyak, de stabil kifolyású, 2-6 liter/perc mennyiségű vizet szolgál
tat. A felső liász márga 
vízadó képessége nem 
nagy, így a mésztu
fakiválás nem igazán 
szembetűnő. A hagyo
mány szerint a forrás 
a nevét egy pásztorról 
kapta, aki itt itatta a 
nyáját, mások szerint 
favágó volt. A forrást 
2006-ban Biki Endre 
újította fel.
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A forrás a Jószeren
csét vadászház

tól 250 m-re van észa
ki irányban, az országút 
mentén, és innen délre 
30 m-re az úttól. A for
rást 2004-ben Baumann 
József és társai építették. 
A forrás névadója Papp 
Kálmán, a Mecseki Er
dészeti Rt. Árpádtetői 
Erdészet igazgatójának 
barátai és kollégái több 
évtizedes munkát köszöntek meg ezzel a szép forrással. A forrás egy ki
vágott tölgyfát szimbolizál, a cső fölött egy kerek márványtáblán olvasha
tó a felirat: MELEGMÁNY-TETŐI KÁLMÁN-FORRÁS 2004. A forrás te
tején egy É-jel látható. A forrás közepes vízhozamú. Az vízhozama 2-20 li- 
ter/perc értékek között változik. A csapadékhullásra gyorsan reagál, ekkor 
vízhozama gyorsan nő, majd csapadékhiányos időszakokban vízhozama 
fokozatosan csökken, de eddig állandó vízhozamúnak mutatkozik.

Szentkút buszfordulótól a 24-es autóbusz végállomásától 100 m-re ta
lálható a forrás, mely a PO jelzésen közelíthető meg, de a P jelzés is 
elhalad mellette. A foglalt forrás fém névtáblával van jelölve. A kövekből 

összerakott forrásépítmény vízhozama stabil, és állandó kifolyású. Víz
hozama 4-12 liter/perc értékek között váltakozik. A kifolyó víz a Szent- 

kúti-völgybe csordo
gál. Vize az alsó triász 
werfeni emeletébe tar
tozó mészkőből lép ki. 
A forrás előtt asztal, 
pad és szalonnasütő 
várja a kirándulókat. 
A forrástól néhány 
méterre szép mésztu
fakiválást lehet felis
merni, melyben kemé
nyebb padocskák is 
felismerhetők.
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A Kanta-vári ro
moktól észak
nyugatra, a völgy ke

leti oldalában köz
ismert, sok évtizede 
foglalt forrás. Meg
közelíthető a P jel
zésű turistaútról le
ágazva a Kis-rét vagy 
a Rábay-fa irányá
ból. Faragott, kötés
sel összerakott, kő
tömbökkel kiépített, 
kifolyócsővel ellá

tott forrás. A forrás egykori hozamai alapján bővizűnek mondható, de 
az utóbbi években vízhozama folyamatosan csökken. Jelenleg már csak 
gyér kifolyású forrásként lehet azonosítani, vízhozama 1-4 liter/perc ér
ték körüli. Egykori hozamai meghaladták a 300 liter/perces vízhozamot. 
Viszont a forrástól balra egy egyre erőteljesebben fejlődő forrás mutat
kozik, melyet az Árpádtetői Erdészet 2001-ben foglalt. Ennek hozamai 
sokkal bővebbek, mint az eredeti forrásé. A forrás a felső triász homok
kő, aleurit- és agyagkő rétegek hasadékaiból utánpótlódik. A forrást elő
ször 1908-ban, majd a Természetbarátok Turista Egyesülete Pécsi Cso
portja foglalta 1922-ben.

A Kanta-vári ro
moktól észak
nyugatra, a völgy kele

ti oldalában, a P jelzé
sű turistaút közelében 
fakadó forrás. A ré
gi Kanta-vári forrástól 
kb. 40 m-re található 
a bővizű forrás, mely
nek hozamai a több 
száz liter/perces érté
ket is elérhetik. 2001- 
ben foglalta az Árpád
tetői Erdészet.
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AP jelzésen a Nagy-mély-völgyben találjuk meg a Kánya-forrást. 
A Mélyvölgyi kőfülke alatti barlangból kifolyó vizet vezeti le. 
A forrás foglalását Csokonay Sándor és Molnár István végezte el 1974- 

ben. Neve a foglalaton márványtáblába vésve olvasható. A közelében je
lentkező Mariska-forrással tarthat kapcsolatot oly módon, hogy mind
egyikük azonos vízgyűjtő területről táplálkozhat. A három vascsővel ki
épített jellegzetes foglalása mögötti patakos barlang is biztosítja a víz 
kifolyását. A középső triász időszak anizuszi emeletének mészkövéből 
kilépő forrás hozamai a karsztos jellegnek megfelelve nagyon szélsősé
gesek. A foglalástól és a források vizeinek találkozásaitól mintegy 50 m- 
re kezdődik meg a mésztufa kiválása, amely a foglalás helyétől kb. 150 
m-re már nagyobb vízesést is alkot. E helyszíntől indulóan a völgy irá
nyát és az abban folyó patakot követve közel 400 m-es hosszúságban 
követhető a folyamatos mészfelhalmozódás. így mészkőgátak sorozata 
épül fel, a patakmederben vízeséseket alkotva. A forrás környéke csodá
latos kirándulóhely, a közelében esőbeálló, padok, tűzrakó hely.
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AKeleti-Mecsekben a 
Vörösfenyő kulcsos
háztól nem messze, attól 

keletre a Balincai-kút mel
lett található a forrás, me
lyet 2004-ben a Komlói 
Hétdomb Természetbarát 
Egyesület tagjai építették ki 
Tasnádi János vezetésével. 
A SO jelzésen elérhető for
rás terméskövekből lett fel
építve, és két kifolyócsőből 

folyik a víz. A falazatban fekete márványtáblán látható a felirat. A forrás 
feltárásakor megtalálták egy nagyon régen kiépített forrásnak a vízgyűj
tő medencéjét, és ezt felhasználva építették meg a forrásfoglalatot. Ko
rábban semmilyen leírás vagy térkép nem jelezte, hogy itt kiépített forrás 
létezett, így e felfedezés külön érdekességnek számít. Vizét valószínűleg 
a Balincai-kút vízgyűjtő területéről kapja, bár a két forrás közelsége elle
nére vízhőmérsékletükben némi eltérés mutatkozik. A forrás vízhozama 
3-10 liter/perc körüli értékek között változik.

A Vörösfenyő kulcsosház - mely az erdei útvonalak találkozásának csomó- 
 pontjában van - megközelíthető a Várvölgy felől a S. Magyaregregy fe

lől a P+, Kárász felől a S, Vékény felől a Z+, Szászvár felől a P+, illetve a SO és 
a S jelzésekről.

AKeleti-Mecsekben, a Réka-völgyben, az erdei feltáró út fordulójá
tól lefelé haladva, a P+ jelzésű úttól felfelé, kb. 200 m-re, a PO jel
zés vezet a metsződésben, egy gyertyánfa tövében megbúvó forráshoz. 

Márványtáblával ellátott kifolyócsö
ves forrás, melynek vize korábban 
egy sziklaüregből folyt ki. Csokonay 
Sándor foglalta és ő adta a nevét is, 
ugyanis neki ez volt a kedves forrása. 
A forrást 2006-ban a Mecsek Egyesü
let újította fel. Szép mésztufakiválást 
lehet látni a csörgő víz körül. Állan
dó kifolyású forrás, hozamai 3-50 li
ter/perc értékek között változnak.
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Mánián, a Pécsről
Komlóra veze

tő műút déli oldalában 
jelentkező, a Budafai- 
völgy irányába tartóan 
jelenleg az utolsó fog
lalt vízkilépés, mivel a 
korábban foglalt forrá
sok némelyike már ki
apadt. Egyes kataszte
rekben „Mánfai-csorgó 
III." megnevezéssel is 
megtalálható. A jelent
kező víz nagyobb része a foglalás mellett egyszerűen elfolyik, mert a 
kifolyócső nem megfelelően van beépítve a foglalásba. Jelenleg az ala
csony támfalból kiálló műanyag csövön sem tud teljes egészében kifoly
ni az ide irányuló rétegvíz, így mellette és a környezetében kisebb szöke
vényforrások alakulnak ki. A forrás hozama a napjainkig elvégzett észle
lések során jelentős ingadozásokkal váltakozott.

A forrást Kisvaszar és Ág települések között, a Várhegy nevű terület 
(dombkaréj) alatti kis völgyben, a vadászház mellett találjuk. A for
rás kútszerű építménnyel kiépített, két kútgyűrű tetejére felnyitható vas

lemezt helyeztek, így a kútból vödörrel is lehet vizet meríteni. A kútnak 
túlfolyása is van, az alsó gyűrűből kivágtak, hogy a forrásnak biztosítsák 
a szabad elfolyását, mely állandó kifolyást mutat. A kifolyás nem túl bő, 

ritkán előfordulhat az 
eseti kiapadás, 
kor merítéssel lehet
séges a víz vételezé
se. A kifolyás általá
ban 1-10 liter között. 
Tőle lejjebb az oldal
ban is van egy jelen
tősebb forrásmező. 
A forrás patakja Ág 
település felé indul el 
a völgytalpon. A for
rás nevét a kerek kút- 
gyűrűről kapta.
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t Az Egregyi-völgyben, a
Hidasi-völgy beágazásá- 

tól lefelé, kb. 120 m-re a patak 
nyugati oldalán található. A ki
folyócsőből vize közvetlenül a 
patakba folyik bele. Kövekkel 
szárazon van rakva. Kis vízho
zamú forrás, névtáblája nincs. 
Nevét a patak túlsó oldalán ta
lálható Kerek-rétről kapta.

Komlón, a Gesztenyési autóbusz
megállónál, a patak túloldalán 
található forrás. Kiépített, nyitott be

tonelemekből és terméskőből foglalt 
forrás. A valamikori faajtó már eltűnt 
a forrásról. A régi kifolyócső már hi
ányzik, de a helye látható, így inkább 
merítős forrásnak tekinthető, mivel 
a vízvételezés merítéssel lehetséges. 
Gyér vízhozamú forrás, eseti kiapa
dása is megtörténhet. Átlagos vízho
zama 1-2 liter/perc. Névtáblája nincs.

Magyarszék északi területrészénél, a vasútállomástól nem messze 
található ez a forrás. A környező ipartelep miatt nehéz rátalálni 
a forrásra, mivel a terület ezen része elhanyagolt állapotban van. Jelen

leg nem kiépített forrás, egy nagy átmérőjű műanyag csőből folyik a víz, 
és fa névtáblával van jelölve. A forrás nagy vízhozama miatt egy fapadlót 
fektettek le, hogy arra ráállva vizet lehessen meríteni a forrásból. Nyá

ron a forrást a növényzet erősen benö
vi. A forrás elfolyóvize a Kaszárnya-pa
takba csatlakozik.

/I helyi néphagyomány szerint „a réten 
lévő jeles kútból valamikor egy király 

vizet ivott". Más változat szerint Mátyás 
király itt szállt le a lováról, amikor erre járt. 
Ezért nevezték a forrást Király-kútnak.
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Az Egregyi-völgy nyu
gati oldalában, a köz

lekedési út autóspihenőjé
nek területén található, több 
évtizede foglalt vízkilépés. 
Eredetileg kifolyócsöves for
rás volt, de a forrás csövén 
évek óta nincs vízkifolyás, 
helyette az aknában gyűlik 
össze a víz, így onnan merí
téssel lehetséges a víz véte
lezése. A forrás foglalása va
lószínűleg az építménytől hátrébb van. Az aknában összegyűlt vizet egy 
műanyag cső vezeti át az út alatt, mely a szemközti patakba torkollik. 
A forrás a völgy nyugati oldalát felépítő kőzetek hasadékaiból származó 
vizet lépteti napfényre a völgykitöltő anyagok közvetítésével. Közepes 
vízhozamú forrás, melynek hozama 5-20 liter/perc érték között változik. 
Nevét a közeli Kis-hegyről kapta, névtáblája a forrás falazatában megta
lálható. A hegytetőt Kis-kút ormának nevezik.

A Remeteréttől délre, a Kis-mély-völgyben, közvetlenül a P+ jelzésű 
turistaút alatt fakad ez a forrás. Aknás építésű támfalas foglalással, 
vasajtóval és kifolyócsővel ellátott forrás. Felette kb. 50 méterre találjuk a 

Széchenyi-forrást. A két rokon forrás foglalása közel ugyanolyan, hiszen
egyszerre építették ki. A forrás vízhozama 5-20 liter/perc értékekkel je
lentkezik. Jelenleg hiányzik a forrásról a névtábla.
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ADombay-tótól 
északra, a Kisná- 
dasdi-tó-völgyben a Z+ 

jelzésű turistádttól 100 
méterre egy füves, fás 
területen a hétvégi há
zakhoz közel, a völgy- 
bevágódás kezdetén ta
láljuk a forrást. A jelzett 
útról az új tó előtt kell 
jobbra letérni. A forrást 
gránitból foglalták, a fel
építmény aljában lévő 

cső biztosítja a víz kifolyását. A forrás névtáblájának avatása 2005. szep
tember 17-én volt. Felirata: Kisnádasdi-forrás, a Zengő-hegyi csaták em
lékére e táblát állította a Szent László Kör 2005. A forrás egy elpusztult 
falu helyén található, melynek neve Kisnádasd volt. A forrás mindig na
gyon bővizű. Vízhozama 20-120 liter/perc értékek között változik.

Vágotpusztától északra, a P+ jelzésről letérve, a PO jelzésen át kö
zelíthető meg a forrás. Meredek lejtőn érünk le egy szurdokvölgy
be, melyben megtaláljuk a 2004-ben felújított Koponya-kutat. A forrást 

1961-ben fedezték fel a Komlói Bányász természetjárói. A forrás elne
vezésére két változat ismert, miszerint a forrás melletti szikla koponya 
alakú, más szerint Balázs József Árpádtetői erdész adta a nevét a forrás
nak, mivel itt találtak 
egy elhullott szarvast 
és annak koponyáját. 
A forrás megjelenése 
egészen különleges. 
Egy természetes szik
lafalból kifolyócsövön 
keresztül történik a 
forrás kifolyása. Víz
hozama alacsony, de 
stabil, tartósan kb. 1- 
2 liter percenként. Egy 
vörösgránit táblán 
szerepel a forrás meg
nevezése.
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Püspökszentlász-
lótól keletre, az 

S és Ka jelzésű turis- 
tautaktól néhány mé
terre a KO vezet hoz
zá. A völgytalp felett 
több helyen megjele
nik a víz. Kövekből 
szárazon rakott, kifo
lyócsővel ellátott rossz 
állapotban lévő forrás, 
melynek vize nagy
részt a kifolyócső alatt 
jelentkezik. Valójában 
a negyedidőszaki üle
dékanyagban összegyűlt vizek leürülése történik az erózióval megnyi
tott löszfalon. Közepes vízhozamú forrás. Többször is készítettek már 
táblát a forrásnak, de jelenleg a felirat hiányzik.

ANagy-mély-völgybe nyugatról - a Bikfa-forrással szemben - be
érkező mellékvölgyben jelentkező forrás. A Mecsek egyik legér
dekesebb forrása, mely megközelíthető a Bikfa-forrástól induló PO jel

zésen. A vízmosás talpa felett kb. 2 m magasan kifolyó vízjelentkezést 
egy hatalmas kőbe vésett tábla jelzi, ahol egy alumíniumcsőből folyik ki 
a víz. Változó vízhozama 5-20 liter/perc értékkel jellemezhető. Feltehető
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leg a középső tri
ász mészkő által 
alkotott karszto
sodott terület felől 
átadott szökevény
vízből kap után
pótlást. A forrás a 
nevét a mellette lé
vő egykori kőfejtő
ről kapta. A forrást 
2005-ben a Mecsek 
Egyesület felújí
totta és kifolyócső
vel látta el.
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Az Egregyi-völgy-
ben, a Mézes-rét 

melletti autóspihenő
től északra 100 m-re, a 
völgyoldalban futó föld
út mentén található for
rás. Turistaútvonal nem 
érinti a forrást. A forrást 
legutóbb 1972-ben építet
ték ki, három oldalról fa
lazott támfalas építmény

nyel, melynek közepén a cső felett megtalálható a márványba vésett név
tábla. A laza üledékekkel fedett szilárd kőzetek repedésvize jelenik meg 
igen kicsiny vízgyűjtő területről származva, 0-8 liter/perces hozamokkal.

A forrást Kisújbánya belterületén találjuk, a Béke-forrástól kb. 80 
m-re az út túloldalán, mely a patak partján fakad. A K és KQ jel
zésen közelíthető meg. A forrást a falu egykori lakói építették ki szára

zon rakott lapos kövekből. Névtáblája nincsen. A merítős forrás nevét az 
építményben felhasznált egyenes kőlapokról kapta. Közepes vízhozamú 
forrás, mely állandó, de változó vízmegjelenést mutat. Vizét a felső jura 
és alsó kréta mészkőképződményeiből kapja.
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APécs-Mánfa közötti 66-os úton, a 8-as kilométernél, a hajtűka
nyar alatt találjuk a forrást. A régi út beágazójától a KO jelzés vezet 
a főúttól kb. 100 m-re található forráshoz. Régóta ismert és hasznosított 

forrás, mely korábban szárazon rakott kövekkel volt kirakva, és egy vas- 
csövön folyt a víz. A vascső csonkja ma is látható az elfolyó víz medrénél. 
A karsztcsurgónak tekintett forrás foglalását 2006-ban a Mecsek Egye
sület tagjai, Baumann József, Biki Endre Gábor és Végh Károly végezte, 
íves támfallal kiépített kifolyócsővel és márványtáblával ellátott forrás. 
Érdekessége, hogy vízhozamai szárazabb és csapadékosabb időszakok
ban is a mérések szerint 35 liter/perc körüli. A forrás közelében több idő
szakos vízmegjelenés is látható. A kifolyástól néhány méterre kezdődik 
meg a mésztufa kiválása, mely kb. 20 m-es hosszúságban folyamatosan 
követhető, majd a későbbiekben csak foltszerűen fordul elő.
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Koszonya-te- 
tő közelében 
jelentkező forrás, 

mely Budafa felé 
tartó Rákos-völgy 
déli oldalában lép a 
felszínre. Megköze
líthető a hozzá ve
zető ZO jelzésen. 
A miocén kárpá
ti emeletében kifej
lődött konglomerá
tum pados, kavicsos 
homokkőből jelent
kezik a víz, amely 
általában bő hoza

mokkal jelentkezik. Foglalása a helyi kavicsok és görgetegek felhasz
nálásával történt, amelyeket kissé hátradőlő támfalra emlékeztetőén 
illesztettek össze. Felirata az építmény homokkövébe vésve olvasha
tó. A cső körül erős mésztufakiválás figyelhető meg. A foglalástól kb. 
5 m-re forrásmészkő-lerakódás található a patakmederben, amely két 
kisebb méretű mésztufagátat jelent. Vízhozama 5-40 liter/perc értékek 
között változik.

Az Óbányai- 
völgyben, a 
K jelzésen, a Kré- 

mer-tanyánál ta
lálható forrás. 
A térképen is je
lölve van, név nél
kül. A merítős ak
na faajtóval zár
ható, kifolyócsöve 
is van. Vízhozama 
változó, 1-30 liter/ 
perces érékek jel
lemzik. Névtáblá
ja nincsen.
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melynek aljában 
egy nagyméretű 

Püspökszent- 
lászlón, a kas
tély melletti arbo

rétum területén fa
kadó forrás, mely 
az előtte lévő tavat 
táplálja. Építménye 
egy zárt kútgyűrű, 

csövön van vízki
bocsátás. Állandó 
kifolyású, rendkí
vül bővizű forrás, 
mely 20-130 liter/perces hozamokkal is jelentkezhet. Vize a jura idősza
ki márgás rétegsorozat repedéseiben összegyűlt vízből utánpótlódva je
lenik meg. A Hettyey-forrás vízgyűjtő rendszerével tarthat kapcsolatot. 
A forrás mellett egy régi kiapadt forrás építménye is látható.

ASzuadó-völgy egyik keleti mellékvölgyében található kiépített for
rás, melyet Csokonay Sándor foglalt 1947-ben, és fiáról nevezte el. 
A K+ jelzésről a KO vezet hozzá. A forrás előterében régebben egy kis 

tavacska volt, de feltöltődött iszappal és levelekkel. A támfalas foglalás
ban látható a vésett névtábla, alatta kis tisztítóajtó. A forrás az alsó triász

La
c

i-f
o

rr
á

s 
K

ú
tf

ő
-f

o
rr

á
s

gipszes és anhid- 
rites összletből ki
lépő repedésvíz
ből utánpótlódik. 
Kisebb mésztu
fakiválás is meg
figyelhető. Nem 
messze időszakos 
vízjelentkezések 
is megfigyelhetők, 
melyekhez fém- 
és eternitcsöveket 
nyomtak. (Kis La- 
ci-forrásnak is ne
vezik őket.)
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ANyugati-Mecsekben, Bakonyától északra, a műút elágazásától lé
vő patakmeder nyugati oldalában, a felső forrásmezőtől délre kb.

40 m-re egy bükk- és egy cserfa alatt található. A téglából épített, beton fe
dőlappal lefedett merítős forrás rossz állapotban van. Körül van árkolva 
a vízbefolyás megakadályozása végett. Névtáblája nincsen. Vízhozama 2- 
10 liter/perc értékkel jellemezhető. A forrás régebbi nevei: Cigán-kút, Jós- 
ka-forrás, Erdőfő-kútja. Jelenlegi nevét Monostori Lajosról kapta.

A Hidasi-völgyben a K jelzésről a KO jelzésnél a patak bal oldalá
ban jelentkező, kis vízhozamú forrás. Vascsövön csordogál a víz, 
melynek tetején néhány kő áll kötés nélkül. A forrást az útról nehéz ész

revenni, mert nem feltű
nő. A forrás patakocská
jának medrét sem képes 
tisztán tartani, az mindig 
ágaktól és levelektől telik 
fel. Az utóbbi években 
folyamatosan csökkenő 
hozamokkal jelentkezik. 
Vízhozama 1-5 liter/perc 
között változik. A forrást 
Pintér Lajos erdőmér
nökről nevezték el, mel
lette fa névtábla áll.
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dúló út alatti kis beága- 
zás után kb. 50 m-re csa
ládi házak környezeté
ben a 25-27. sz. házaknál 
található a forrás. Ásott
kútszerű foglalása van, 
melynek jelentkezési he
lyét aknával mélyítet
ték ki, és az út túlsó ol
dalán falazattal látták el.
A támfalba több helyen
is van kifolyócső beépítve, de csak a középső csőből folyik a víz, illetve 
a túlfolyón keresztül jut a víz a Lámpás-patak vizébe. Vízgyűjtője a Dö- 
mörkaputól induló északi irányú lejtő, a triász homokkőre települt alsó 
jura kőszéntelepes csoport rétegei, valamint a völgytalpi üledékekből ki
lépő vízmegjelenés stabil, így a forrás hozamai 6-25 liter/perc értékek kö
zé sorolhatók. A foglalása és környezete jelenleg elhanyagolt. Névtáblája 
nincs, vize emberi fogyasztásra - nagyobb mennyiségben - nem ajánlott.

A forrást az Óbányai-völgyben a K jelzésen érjük el. Kis tisztáson az 
út mentén helyezkedik el a Bodzás-forrással szemben, mindkettő 
bővizű karsztforrás. A szakszerűtlenül foglalt névtábla nélküli forrás ki

folyócsövéből nem folyik víz, helyette a falazat két oldalából tör elő. A for
rások a „Kisújbányai 
szinklinális" neveze
tű földtani egység kö
zéppontjának közelé
ben lépnek a felszínre, 
így vízgyűjtő terüle
tük a felszíni formák
kal nem jelölhető ki 
egyértelműen. Víztar
tó képződményeik a 
felső jura és alsó kré
ta karbonátos kőze
tek. A forrás felújítás
ra szorul. Vízhozama 
30-120 liter/perc.
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Komló-Sikonda terü
letén, a gyermektábor 

melletti völgy felső részében 
található a forrás. Megköze
lítése a Vadászatnyától a PO 
jelzésű erdei úton lehetsé
ges, a völgy felső részéhez 
közeledve egy kis katlansze
rű metsződésben található. 
A forrásnak hagyományos, 
kötéssel összerakott támfa- 
las foglalása van, melyből

egy hosszú vascső lóg ki. Névtáblája nincs a forrásnak. A forrás vize a 
miocén korú homok közbetelepüléses agyagos és márgás képződmény
csoport területén lép a felszínre. Vízhozama 1-20 liter/perces értékeket 
mutat. A forrás felújításra szorul.

A Dobogó-hegy keleti oldalában, a Farkas-árok kezdetében talál
ható. Megközelíthető az S+ jelzésről leágazó SO jelzésen. A völgy 
legfelső névtáblával ellátott merítős forrása. Névtáblája egy háromszög 

alakú kőbe van vésve. A hagyomány szerint a nevét onnan kapta, hogy a 
forrás előtti víztükör békalencsés volt. Vízhozama 10-50 liter/perces ho
zamokat is produkál. Az egyik leghidegebb vizű forrás a Mecsekben.
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Farkas-árok északi ol
dalán, a völgytalp fe

lett kb. 7-8 m-rel magasab
ban jelentkező foglalt, két 
névtáblával is ellátott, állan
dó jelentkezésű forrás. Meg
közelíthető a K+ jelzésen. 
A vízkilépés a jura idősza
ki dogger mészkő és márga 
területen történik. A turista
útón átfolyó vízből a völgy
oldalon vagy inkább a pa
takmeder falán folyamatosan válik ki a forrásmészkő, amely helyenként 
néhány ellenállóbb mészkőpadot is magában foglal. A 0,2-0,3 m magas 
tetarátagátak mellett igen jellemző a változó intenzitású bekéregződés. 
A bővizű forrás, hozamai 10-60 liter/perc érték szerint változnak. A for
rást valamikor a Pécsi Lendület SE természetjárói foglalták. Az erede
ti márványba vésett névtáblát Csokonay Sándor véste, mely a kifolyótól 
balra látható egy nagyobb kőtömbe vésve. A forrást 1998-ban Tasnádi Já
nos újította fel és vésett új névtáblát, mivel akkor régi névtáblát a horda
lék betemette.

A Virágos-völgyben a KA jelzés mellett található, szépen kiépített 
időszakos forrás. Alsó triász időszaki mészköves és márgás kőze
tek repedéseiben összegyülekezett víz megjelenési helye a forrás, mely

nek hozamai általában 0-5 liter/perces értékek között váltakoznak. A for
rás nevét Csokonay Sándor a Herma-hegyi ház és más turistalétesítmé
nyek építésében segédkező - barátsága jeléül - Papp Lenkéről nevezte el, 

aki a Vasas Elektromos Termé
szetjáró Szakosztályának tagja 
volt. Sajnos a forrás csak leg
inkább hóolvadás után folyik 
néhány hétig, aztán az év töb
bi részében teljesen kiszárad. 
A 1970-es években az uránbá
nya működésekor a forrás vize 
elapadt, majd 1999-től észlel
ték az újbóli - sajnos csak ritka 
- működését. Tőle 50 m-re fel
felé bő vízkifolyás látható.
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AMagyaregre- 
gyi Vár-völgy
ben (P jelzésről le

térve) egy északke
letről becsatlakozó 
völgyben - mely a 
Miklós-vár nevű te
rületrészről indul -, 
találjuk meg a Lobo- 
gós-kutat. Ez a So
mos-hegy aljában 
fakadó foglalt, név
táblával, kifolyócső
vel ellátott forrás.

Nevét onnan kapta, hogy a víz erősen, lobogósan tör fel. Hozamaira 
vonatkozóan szélsőségek jellemzők. Vízhozama esetenként a 100 liter/ 
perc értéket is elérheti. Figyelemre méltó, hogy hosszabb csapadékos 
időszakot követően tágabb környezetében további vízjelentkezések mu
tatkoznak a forrással közel azonos szinten. A forrást 1998-ban Tasnádi 
János újította fel.

AMelegmányi-völgytől nyugatra található, a jellegzetes mészkő
fal előtt kifejlődött völgy kezdetében megjelenő karsztforrás. KO 
jelzésről letérve a völgy aljában a Mecsek-forrás mellett megtalálható. 

A középső triász karbonátos üledékekből lép a felszínre állandó jelleggel. 
A forrás közepes vízhozammal rendelkezik. A fakadási ponttól 70-80 mé
terre a patakmederben 
némi mésztufakiválás 
is felismerhető. A for
rást a Mecseki Erdé
szeti Rt. 1995 építette, 
ma sajnos rossz álla
potban van, vize a cső 
alatt szökik el. A kifo
lyástól kb. 20 méterre 
az út túlsó oldalán egy 
kis tó alakult ki, mely 
az ide folyó forrásvíz
ből táplálkozik.
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A Lóri kulcsosház
tól nem messze, 

a Lóri vadászház alatt, 
a Z jelzésű turistaút
tol bevezető ZO jelzé
sen 200 m-re található. 
A forrást a Mecsek 
Egyesület építette ki 
2005-ben. Az eredeti 
forrásháztól 10 m-rel 
lejjebb lett kialakítva 
az új forrásfoglalat. Ide 
csővezetéken át jut el a 
régi kifolyótól a víz. A régi kútgyűrű most ülepítőmedenceként szolgál, 
a teteje be van fedve. A forrás csöve felett megtalálható a márványtábla a 
felirattal és a szarvasagancs-szimbólummal. A forrás vize a karsztos te
rületen kivastagodó fiatal negyedidőszaki takarórétegben kialakult, és 
csak korlátozott utánpótlással rendelkező talajvízből léphet a napfényre. 
Vize erősen vasas, a kifolyócsőnél a vas kiválása azonnal megkezdődik. 
A forrás előtere ezért rozsdaszínűre változott. Alacsony, de állandó kifo
lyással rendelkező forrás.

AMáré-csárdától indulva, a P jelzésen a Máré-vár felé haladva talál
juk a patakmeder szélén a merítős forrást. Elhelyezkedése megle
hetősen sajátos, mivel a patakmederrel közel azonos szintben jelentkezik 

és foglalással ellátott. Távolról is feltűnő jellegzetes henger alakú felépít
ményből nincs min
den esetben kifolyás. 
A rosszul kivitelezett 
építmény romos álla
potú. Vizének hőmér
séklete nem egyezik 
meg a patak hőmér
sékletével, ezért fel
tételezhetően önál
ló forrás. Vízhozama 
1-8 liter/perc értékű. 
A rossz foglalás miatt 
vize nem iható.
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Íánosipusztától észak
keletre, a vadászház- 
1 keletre, a P jelzésű 

útról a PO jelzés ágazik 
le a forráshoz. A völgy
ben kezdetében találha
tó a forrás. Patakjának 
vize Jánosipuszta felé 
folyik tovább, a vadke
rítések mentén. A for
rás foglalását 2002-ben a 
Kisvaszari erdészet épí
tette ki andezitkövekből.

Névtáblája az építmény homlokfalán, a cső felett megtalálható. A Margit 
nevet egy szorgos erdőmunkásról kapta, aki a környéken sokat dolgo
zott, és a forrás környékét is ő tisztogatja. Neve László Jánosné, Margit. 
A forrás viszonylag bővizű. A forrás mellett egy kis pihenőpad van.

AMagyaregregyi Vár-völgyben, annak felső szakaszán, a patak bal 
oldalán, található (P jelzés mellett). Archív leírások szerint az egyik 
legbővizűbb forrás volt a Keleti-Mecsekben. Napjainkban is bő vízho

zammal rendelkezik. Korábban Iskola-forrásként is említették. Foglalása 
szinte teljesen hiányzik, mivel egy nagy fa alatti, gyökerekkel átjárt re
pedésekből lépett ki korábban a víz. A fa már régóta kidőlt. Egyértelmű
en karsztforrás, hiszen nemcsak a víztartó kőzet, de a hozamok szélső
ségei is erre utalnak. Felszíni vízgyűjtőjén titon és berazzi mészkő talál
ható nyílt feltárásokkal a 
kréta vulkánosságot jel
ző kőzetek mellett. A for
rás további különleges
sége, hogy esetenként 
kisebb méretű koptatott 
köveket is kiszállít szűk 
repedésén keresztül az 
árvízi hozamok leveze
tésekor. A forrás a köze
lében elhelyezett Mária- 
képről kapta a nevét, a 
magyaregregyieknek ma 
is zarándokhely.
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AMelegmányi-völgyben a Mély- 
völgyi-kőfülke irányában a P jel
zésen találjuk a Mariska-forrást. Ez a 

Nagy-mély-völgy felső forrása. A Ká
nya-forrás közelében található. Fogla
lása egy szép támfalas építmény, mely
ben felül a forrás névtáblája látható, 
alatta a kifolyócső. A forráson bal ol
dalt egy túlfolyó is van. A Kánya-for
rással mutat közeli kapcsolatot, mivel azonos vízgyűjtő területről táplál

koznak. Átlagos hozamai 6-50 liter percenként. 
A forrást 2003-ban felújította a Mecseki Erdésze
ti Rt. A munkát Baumann József szakmai irányí
tásával végezték.

Máza településen belül, a Z+ jelzésű turis
taút közelében található kiépített forrás. 
Terméskőből falazott, kifolyócsővel ellátott, kö

zepes vízhozamú forrás, melyet a helyiek hasz
nosítanak.

AMelegmányi-völgytől nyugatra található, a jellegzetes mészkőfal 
előtt kifejlődött völgy kezdetében megjelenő karsztforrás. A KO jelzés
ről letérve a völgy aljában megtalálható. A középső triász karbonátos üledé

kekből lép a felszínre állandó jelleggel. Kövekből emelt foglalásának zárókö
vébe vésték a foglalás évszámát, mely 1952. Mellette található a Lófej-forrás. 
A fakadási ponttól 70-80 méterre a patakmederben némi mésztufakiválás 
is felismerhető. A forrást a Me
cseki Erdészeti Rt. 1995-ben fel
újította. Korábban merítős for
rás volt, ma kifolyós rendszerű. 
A kifolyástól kb. 20 méterre az út 
túlsó oldalán egy kis tó alakult 
ki, mely az idefolyó forrásvízből 
táplálkozik. Vízhozama 2-50 li- 
ter/perc értékek között változik. 
Hóolvadás után kiugróan magas 
hozamot is produkálhat. A Me
csek hegység névadó forrása.
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AMelegmányi- 
völgyben (P+ jel
zés), az Anyák-kútja vi

zéből kivált mésztufa 
vízeséssorozat keleti ol
dalában, a nagy tetará- 
tagát alatt található. Kö
téssel összerakott fog
lalással bíró, alacsony 
vízhozamú forrás. Fel
irata a kifolyócső fe
lett olvasható. Vizének 
utánpótlódása történ

het karsztvízből is. A forrást 1961-ben foglalták, és 2003-ban újították fel 
Baumann József irányításával.

Orfű belterületén - a Tó büfé közelében - fakadó (S+ jelzés), az ot
tani karsztos terület peremén jelentkező vízmegjelenés, mely a 
Mészégető-barlang forrása. A sziklafal mellett lakóház található. Mind

két oldalán egy-egy barlangi üreg látszik. Az épület bal oldalán található 
barlangi nyílás száján jelentkezett egykoron eme vízkilépés. A vízmű el
hanyagolt épületei mellett kútgyűrűket lehet látni, melybe csővezetéken 
keresztül érkezik a víz. A forrás kifolyása egy nagyméretű vascsövön 
történik, mely a bokrokkal körbenőtt területen lévő kikövezett árokban 
jut le az útig, majd az alatt az Orfűi-tóba jut. A forrás hozamai esetenként 
nagyon nagy ho
zamokkal jelent
keznek. Vízhoza
ma 10-250 liter/ 
perc nagyságren
dek között ingado
zik. Teljes elapadá
sa csak nagyon rit
kán fordul elő. Az 
egykori kőbánya 
által megnyitott 
triász mészkőtö
megből összegyűlt 
víz jelentkezési he
lye a forrás.
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S z u a d ó - 
völgy felső 

részén, annak nyu
gati oldalában a 
völgytalphoz közel 
található. Megköze
líthető a K+ jelzésű 
turistaútvonalon. 
A földút mentén 
gyenge, de állandó 
kifolyással jelentke
zik a vize. A felira
tát Csokonay Sán
dor véste, mely a 
szivárgó víz felett lett elhelyezve. Az itt kilépő víz az alsó triász homok
kő és aleurit réseiből és hasadékaiból utánpótlódik. A forrás a nevét a va
lamikor ezen a környéken lakó Mihály nevű remetéről kapta. Vízhoza
ma rendszerint 1 liter/perc.

A Bakonyától északra haladó P túra útvonaláról a Farkas-tetőnél a 
(150 m hosszú) PO jelzésű gyalogösvényen közelíthető meg. Helyi 
vörös homokkövekből épített, márványtáblával ellátott szépművű for

rás. Rajta a felirat: MISKA-FORRÁS 2002. Nevét Mecseki Mihály szoba
festőről kapta, aki lelkes természetjáró és vadász volt. A 1960-as években 

ő újította fel a Kő
házat (vadászház) 
és a forrást is. A fel
újítást a Mecseki 
Erdészeti Rt. Het- 
vehelyi Erdészete 
végeztette Újhelyi 
Miklós kőműves
mesterrel. Mellette 
asztal és pad talál
ható. A forrás víz
hozama nem nagy, 
de állandó kifolyá
sú 1-6 liter/perc ér
ték a jellemző.
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Eger-völgy felett, a
Z jelzésű turista

út mellett találjuk a for
rást. A Jakab-hegyről a 
ZO jelzés halad a forrá
sig. 1961-ben építették ki 
a gyűjtőmedencés tám- 
falas foglalását. Kifolyá
sát három cső is biztosít
ja. A forrás vízhozama 
ingadozó, általában 1-25 
liter/perc értékkel folyik. 
A forrásvíz az alsó triász 

rés- és hasadékvizekből utánpótlódik. Sok kiránduló kedvenc helye a 
forrás környéke, közelében van az ifjúsági tábor és az Éger-völgyi park
erdő. A forrás elnevezése valószínűleg arra utal, hogy a környéken feltű
nően mohás a fák törzse.

Pécsvárad belterületén, a Dózsa György utca és a Mosókút utca hatá
ránál, az útelágazásnál található ez a szépen kiépített forrás. A forrás 
egy betonozott háromszög alakú támfallal van kiépítve. A forrás eredeti 

fakadási pontja a kifolyási helytől néhány méterre a foglalás mögött van. 
Akifolyó víz az előtte lévő kővályúkba folyik ki. A forrás mindig bővizű. 
Kővályús-forrás elnevezés is ismert erre a vízkilépésre.
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Pécs keleti külterü
letén, a 6-os úttól 
északra, a Vasasra veze

tő leágazás közelében, 
az Őr-hegy délkeleti lej
tőjébe mélyült völgyecs- 
ke kezdetében található. 
A Murom-dűlőtől (úttól) 
gyalogút vezet a forrásig. 
Kútgyűrűből foglalt, zárt 
aknás, csőkifolyású for
rás bő vízhozammal. Vi
zét a miocén kori szem
csés üledékek rétegsorozatából nyeri. Vize nem iható, mivel a környéken 
lévő mezőgazdasági és szőlőterület nagymértékben rontja a vízminősé
get. A forrás vizét főleg a telektulajdonosok használják öntözés végett.

Pécsett a Nagydeindol u. 36. számú épület előtt az utca keleti oldalá
ban található. Megközelíthető a ZO jelzésen, mely Isten-kúttól indul. 
A szűk keresztmetszetű völgy talpvonalában található, mint ásott kút. 

A támfallal körülvett területen betongyűrű van elhelyezve a kútkává- 
val. A kútaknából kiálló nagyméretű csövön szinte állandó vízjelentke

zés van, melynek hozama tartósan 
5-25 liter/perc értékek között vál
takozik. Nagyon ritka esetben el
apadhat, ennek ellentéteként szél
sőséges esetben vízhozama elérheti 
az 50 liter/perces értéket is. A for
ráskút felszíni vízgyűjtője a közelé
ben található alsó triász rétegekből 
történik. A területre jellemző réte
gek a vékony padokban előfordu
ló márgák, aleuritok és dolomitok, 
melyekben szórványosan gipsz- és 
anhidrittelepek vannak. A forrás
kút elvezető árka az előtte lévő ut
cai vízelvezető árokba csatlakozik. 
A nagyfokú beépítettség miatt a 
forrás vize nem iható.
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AN agy-forrás- 
völgy nyugati ol
dalában az 1940-es éve

kig működő és közis
mert forrás, melyet az 
utóbbi évtizedekben el- 
apadtnak tekintettek. 
Megközelíthető a Z jel
zésen. A korábban bővi
zűnek ismert nagy hírű 
karsztforrás elapadását 
- a közeli Szárazgödör- 
forráshoz hasonlóan - a

Budafa környezetében lemélyített vízfúrások okozták, miután az álta
luk kitermelt rétegvíz jelentős része itt forrás alakjában lépett felszínre, 
a karsztvízből kapva utánpótlást. Kisebb vízszivárgások ismeretesek az 
egykori forrás környezetében, de ezek hozamai nem jelentősek, így ha
marosan elszivárognak a mészkőrétegben. A korábban kivált mésztufa 
lépcsők még felismerhetők. Vize egy sziklatömb alól jelentkezik, mely
nek hozama nem jelentős.

Az Abaligeti cseppkőbarlangból kifolyó patak vizének eredése a
Nagy-paplika-forrás. A forrás a barlangból kilépve a barlang előt

ti tavat táplálja. Teljes vízgyűjtője közel 6 km2. A barlang nagy repedés
rendszere miatt a karsztforrás hozamait nagyobb esőzések után a szél
sőségek jellemzik, mert 
a számos víznyelőn és 
zsombolyon a csapa
dék hamar beszivárog a 
barlangba. Vízgyűjtőjé
hez egyaránt hozzátar
tozik a bejárat környé
kén található középső 
triász karsztosodásra 
alkalmas kőzetek, vala
mint az idősebb triász 
kori kőzetek is. A for
rás száraz időszakok
ban is bővizű.
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ASzuadó-tető alatt, 
a P jelzés mellett, 
a délre lejtő völgy kez

detében található, az út
ról a PO jelzi. Több egy
máshoz közeli ponton 
jelentkező időszakos ki
folyású forráscsoport, 
amelyet 1964-ben foglalt 
Csokonay Sándor. Az al
só triász homokkő mál
lott felső zónájában, va
lamint a fiatal fedő üle
dékekben mozgó vízből utánpótlódó források az év jelentős részében 
csak dagonyák. A vízkilépések összes hozama nem jelentős, de foglalást 
jelentő helyszínen csapadékos időszakban a vízkifolyás közepes. Vízho
zama 1-8 liter/perc értékek között mozog. A forrás a nevét négy jó barát
ról kapta, akiknek monogramja a felirat (NÉGYBARAT 1964) négy sar
kába vésve olvasható: BA (Baranyai Aurél), CS (Csokonay Sándor), MJ 
(Millner Jenő), MP (Millner Pál). A merítős forrást Baumann József és tár
sai 2001-ben felújították, és kifolyós rendszerűvé alakították.

Hetvehelytől 2 km-re (KA), az erdészháztól kb. 25 m-re található, 
mészkőből falazott szép foglalással. A mecseki jól karsztosodott 
kőzetek (középső triász időszaki mészkő és dolomit) feküjét alkotó al

só triász korú képződménycsoport márgás és lemezes mészkőrepedései
ből kilépő alacsony hozamú forrás, mely csapadékhiányos időszakot kö

vetően kiapadhat. Víz
hozama 0-10 liter/perc 
érték között változik. 
Az eredeti kútgyűrűs el
avult forrást 2000-ben 
a Hetvehelyi Erdészet 
felújította. A közelében 
van a Nyáras vadászház, 
szép nagy réttel, nyársa- 
lóval, padokkal az elő
térben. Piknikezésre ki
tűnő hely.
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ANyárádi kunyhó és a 
Vörösfenyő kulcsosház 
közelében, azoktól délre, a Z+ 

jelzésű turistaút mentén jelent
kező, névtáblával ellátott víz
kifolyás. Márgafalból jelentke
ző szivárgás volt természetes 
állapotában, melynek fogla
lását is elvégezték 1954-ben. 
A forrást S. Lajos építette a be
tonban látszó felirat szerint.

A kifolyócsövön nincs állandó vízjelentkezés. Vízhozama 0-5 liter/perc kö
rüli értékek között mozog. Á forrás mellett folyik el a Nyomákói-patak.

A Mánián átvezető Pécs és Komló közötti közlekedési út déli ol
dalán, az úttengellyel közel azonos magasságban található. A szűk 
területen belül jelentkező és foglalt források közül a középső helyzetű. 

Tőle balra a „Keleti-csorgó", míg jobbra a Mánfai-csorgó található. Mind
egyik foglalás közel azonos típusú, mivel itt is egy támfalból kiálló cső 
biztosítaná a kifolyást. Jelenleg a cső le van törve, de a víz egyébként is a 
rossz foglalás miatt jóval a kifolyócső alatt jelenik meg. A megjelenő víz a 
miocén kavicsos homokos rétegekből lép ki alacsony hozamokkal.
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Orfű belterületén, még az Orfűi-tó előtt, a tóval szemközti oldalon 
a házaknál találjuk a forrást. A támfalas kiépítésű foglalásából a 
víz egy mesterségesen kialakított kis dísztóba folyik, majd egy csatornán 

át távozik. A tó építésekor már üzemelő forrás volt. Vízhozama folyama
tosan nagy, mely 30-60 liter/perc érték körül jellemezhető. 2005-ben fel
újították. Vize emberi fogyasztásra nem ajánlható, mert a környezetében 
lévő lakóházak és kertek miatt esetlegesen szennyeződhet.

A forrást Pécsett a Pacsirta utcában találjuk. A fakadási hely a jelen
legi kifolyási helytől kb. 40 m-re van. A werfeni (szeizi) palák mint
egy 10-30 liter/perces vízhozamú forrása a Pacsirta-forrás. Felette két je

lentéktelenebb forrás is található: a Szent Anna-forrás és a Csoronika-for- 
rás. A forrásokból táplálkozó patak a 400 ágyas klinika területén keresztül 
a Szigeti városrész felé gravitál. Ma már a rövid felső szakasza kivéte
lével teljes egészében csatornázott. Eróziós törmelékkúpja jelentéktelen. 

Az említett források egyértelmű
en a Mecsekalja tektonikus zóna 
jelenlétéhez kötődnek. Korábban 
a környék vízellátásában is hasz
nosították őket, de a nyomóve
zeték kiépítésével ezen szerepük 
megszűnt. Vize nem iható.
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AJakab-hegy északi ol
dalában, a Nagy-gö
dör nevű területrészen lévő 

völgy aljában, a műút nagy 
kanyarja felett található a 
forrás. A forrás a KA jelzésen 
érhető el. Az alsó triász idő
szaki rés- és hasadékvíz je
lentkezik itt. Az időszakosan 
több helyen is kilépő vízmeg
jelenések közül a legerőtel
jesebbet foglalták. A forrást 

2001-ben Baumann József és társai átépítették. Foglalása három oldalról 
kötéssel kialakított támfalas felépítmény, melyben a kifolyócső felett a fa
lazatban a Pálos-címer látható. A forrás mért vízhozama 3-60 liter/perc ér
tékek között váltakozik. Csak rendkívül nagy aszályban apadhat el.

Amagyaregregyi Vár-völgy legfelső forrása, 1973-ban foglalták. 
Vízgyűjtő területén néhány kisebb méretű dolina is ismert. A P jel
zés mellett található. A kőből felépített támfalas foglalásból kiálló vascső 

biztosítja a kifolyást. A cső felett megtalálható a névtáblája is. A kilépés 
helyétől mintegy 80 m-re kezdődik meg a mésztufa kiválása, mely je
lentős nagyságú, elnyújtott legyezőhöz hasonlítható völgyki töltést ered
ményezett, helyenként többméteres vastagsággal. A több száz liter/per- 
ces vízhozamokat is produkáló forrás jelenlegi patakjának medrében 7 
db nagyobb méretű tetarátagát található, amelynek magassága 1-2 m. 
A gátakkal alkotott vízeséssorozat hossza a 60 m-t is meghaladja, így a 
Keleti-Mecsek egyik legszebb forrásmészkő előfordulási helyének tekint
hető. A forrás vizének utánpótlódása a jura időszak titon emeletének és 
az alsó kréta berázzi emeletbe 
tartozó mészkőrétegekből tör
ténik. Viszonylagosan bővizű 
forrás, mely a mellette fakadó 
Boszorkány-forrással is kap
csolatban van, hiszen közös 
a vízgyűjtő területük, és faka
dási szintjük is közel azonos. 
A forrás a nevét onnan kapta, 
hogy a kisújbányai pásztor itt 
itatta a nyáját.
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AKeleti-Mecsek- 
ben, Püspökszent- 
lászló „felett", a Zengő 

oldalában, a Zarándok- 
kút és a Csorda-kút kö
zötti horhosban talál
ható. Szakszerűen nem 
kiépített forrás, hanem 
a vízjelen tkezésbe egy 
műanyag kifolyócsövet 
nyomtak, és kövekkel 
rakták körül. Egy hatal
mas kiszáradt fa mellett 
van a vízkifolyás, sajnos erősen iszaposodik. A forrás nevét egy fémtáb
lán a fára szögelték. (Pásztor-forrás van kiírva.) Vízhozama 5-25 liter/ 
perc értékek között változik.

A forrás az Óbányai-völgyben, a turistaháznál található, a gyalog
út mentén a K jelzésen. Mészkőlapokból összeállított merítős, kút- 
szerű forrás. A foglalásnál nincs mindig kifolyás, szárazabb időszakok

ban az alatt jelenik meg a víz. Vízhozama 0-10 liter/perc értékek között
változik. Névtáblája nincsen.
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forrás előteré
ben fakadó kiépített 

forrás. Megközelíthe
tő a Z jelzésen. A for
ráskő, melyen a for
rás névtáblája látható, 
valójában egy - az or
fűi temetőből szárma
zó - sírkő. A forrás vi
ze karsztos eredetű. 
Minden bizonnyal a 
közeli barlangi pata

kos forrásnak a szökevényforrása, mivel annak hozamváltozásaival mu
tat párhuzamosságot a forrás, mely nagyon nagy vízhozamokkal rendel
kezik. Ennek következtében a kisméretű kifolyócső nem elegendő a víz
kifolyásra, így a forrás körül zúdul le az olykor hatalmas vízmennyiség. 
A forrást Csokonay Sándor közreműködésével foglaltak 1968-ban.

Pécsett a Székely Bertalan út és a Surányi Miklós út találkozásánál 
érkezünk meg a forráshoz. Mellette van a Petőfi-ház. Úttestbe sül
lyesztett, minden oldalról védett vízmedencés foglalású, melynek déli 

oldalán a lejtő irányával megegyezően helyezték el a kifolyócsövet. A ki
folyócsőhöz lépcsőn juthatunk le. A Mecsek hegység főtömegét adó tri
ász időszaki kőzetek területén jelentkező forrás, mely egy közel észak
déli irányú tektonikus 
vonal nyomvonalában 
található. A víz a felette 
lévő mészkő, márga- és 
dolomitrétegek válta
kozásából lép ki. Vize 
csecsemők és terhesek 
számára nem iható. 
A forrást 2003-ban újí
tották fel, régebbi el
nevezése Ignác-forrás. 
A forrás vízhozama 20- 
50 liter/perc értékek 
között változik.
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AKörtvélye-
si-völgy kez

detében (Nyugati- 
Mecsek) fakadó for
rás. Megközelíthető 
a P jelzésről letérve a 
PO jelzésen át. Kövek
kel kirakott, támfalra 
emlékeztető foglalás 
közepében kifolyócsö
vet helyeztek el. A fe
dett kis medencéből 
történő leürülést bizto
sító cső felett kőbe vésetten olvasható a megnevezése, a foglalás évszá
mával (1953) együtt. A jelentkező víz az alsó triász homokkő és aleurit 
réseiből és hasadékaiból származik. A forrást 2001-ben Baumann József 
és társai - az eredeti állapotnak megfelelően - felújították. A forrás bő- 
vízűnek mondható, az átlagos vízhozam 4-25 liter/perc, de szélsőséges 
esetben tavaszi hóolvadáskor a 300 liter/perces vízhozamot is elérheti. 
Ez esetben a foglalás környékén mindenütt kilép a víz.

A Hidasi-völgyben (K, illetve KO jelzés), a patakmeder bal oldalán, 
a meder falát jelentő mészkőfal aljában jelentkező jelölt vízkilépés 
volt. A kőbe vésett felirat jelzi, hogy 1934, 1935 és 1936-ban táboroztak a 

forrás mellett. Az 1936-os évszám szinte már teljesen lekopott a mészkőfal
ról. A forrás abban az időben még a völgy egyik legnagyobb forrása volt, 
ma a közelében lévő Wein György-forrás vízhozama jelentősebb. A szik

lafalból a perem aljában 
felbugyogó víz hozama 
elég változó 2-30 liter/ 
perc érték körül mozog. 
A forrás elnevezése on
nan ered, hogy a pécsi 
Pius Gimnázium cser
készcsapata több éven 
keresztül itt táborozott.
Ennek emlékére Tüll 
Alajos és Csokonay Sán
dor foglalták a forrást.
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Az egykori
Szászvári bá

nyaüzem épületei 
mögött fakad ez a 
kiépített forrás (P+ 
jelzésről letérve 40 
m). Foglalása tég
lából készült, tám- 
falas felépítmény, 
melynek közepében 
egy vasajtót is elhe
lyeztek. A foglalás 
belsejében egy nagy 
víztárolós meden

cét találunk, melybe csővezetéken át jut be a víz. Feltehetően a foglalás 
mögött újabb ülepítőmedence is található a forrás célzott hasznosítása 
végett. A forrás korábban a Bányatelep vízellátását is szolgálta. Közelé
ben kulcsosházat találunk. Bő vízhozammal rendelkezik, vizét csőveze
téken át hasznosítják, így esetenként a forrás valódi hozama nagyobb, 
mint a kifolyó vízmennyiség. Átlagos hozama 12-50 liter/perc. Névtáblá
ja nincs, falazata felújítást igényelne.

Keleti-Mecsekben Pusztabányán az üveghuta közelében (KA jel
zés), betontetővel ellátott több száz éves kút. 1996-ban a Mecseki 

Erdészeti Rt. Kárászi 
Erdészete kitisztítatta 
és pumpás kúttal lát
ta el. Ivóvíz minőségű 
vizet ihatunk a kút- 
ból. A kút alatt a met
sződésben szépen ki
épített forrásszerű 
építményt láthatunk, 
ami tulajdonképpen 
a kút túlfolyója. Ezen 
nincs mindig vízki
folyás, csak hosszabb 
csapadékos időszako
kat követően.
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Árpád-tetőtől dél
re, az István-akna 
felé induló bekötőúttal 

átellenesen, a völgyol
dal felső sávjában, egy 
mellékvölgyecske kez
detében található, köz
ismert és foglalt forrás, 
amelynek támfalas fog
lalásának zárókövében 
látható a felirat. A forrás 
a Z és Z+ jelzések talál
kozásánál fakad. Alatta 
a kifolyócső, mely egy medencébe juttatja a vizet. A forrás stabil vízkifo- 
lyású, de alacsony hozamokkal jelentkezik. Átlagos vízhozamaira az 1-5 
liter/perc érték a jellemző. Vize a kivastagodott takarórétegből szárma
zik, de utánpótlásában szerepet kaphat a felső triász homokkő hasadék- 
vize is. A forrást 1936-ban - Rábay Gyula erdőmester tervei alapján - a 
Mecsek Egyesület Kiss József Asztaltársasága foglalta, később az épít
ményt átépítették.

Kovácsszénájától keletre, a völgy déli oldalában, a tó felett található, 
Orfű (Tekeres) irányából a Herman Ottó-tó mellett végigvezető S+ 
jelzés felől közelíthető meg. A forrásig a SO jelzés tervezett. Mészkőből 

épített foglalatának középen egy betonhasáb választja el. A víz kifolya
tására egy nagy vastag cső szolgál. A csövön csak nagyon gyéren csor

dogál a víz, mert a kőfa
lazat két oldaláról csorog 
le a nagyobb vízmennyi
ség. A lefolyó víz egy kis 
patakmederben befolyik 
a Kovácsszénájai-tóba. 
A forrás vize a miocén ko
rú karbonátos kötésű kő
zetek repedéseiből után- 
pótlódik. Elsősorban a 
horgászok használják ivó
vízként. Régen Ravasz- 
kút volt a forrás neve.
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A Szentkúti for
rástól délnyu
gatra, a P jelzésen 

találjuk a forrást. 
Az átkelő fahíd mel
lett fakad a kötéssel 
összerakott foglalt 
forrás. Foglalása ér
dekes, mivel maga 
az építmény az üle
pítőmedence. Az al
só triász karbonátos 
képződményekből 
származó repedés

víz megjelenési helye a forrás. A szerény kis foglalás tetején találjuk a fel
iratot: Rózsa-forrás, 1972. Csapadékos időszakban a foglalás körül több 
helyen is megjelenik a víz. Vízhozamaira a stabil hozam a jellemző, ami
nek értéke 2-12 liter/perc körül mozog.

A forrást megközelíthetjük Orfűn a Z jelzésen elindulva, a Sárkány 
kulcsosháznál tovább, az erdei úton, ahol letérhetünk a forráshoz 
vezető ZO jelzésre. A térkép a forrást a patak ellenkező oldalán jelöli. 

Az aknás jellegű foglalás tetején laposan rakott kövek egyikében meg
található a forrás felirata. Az aknából alumíniumcsövön folyik a víz. 
A forrást 1958-ban Csokonay Sándor építette ki, 2005-ben Baumann Jó
zsef és Biki Endre fel
újította. A forrás előtt 
szép mésztufakivá
lást lehet felismerni.
A völgyben több szi
várgó vízjelentkezés 
van. A forrás gyenge 
vízhozamú, de állan
dó kifolyású, így víz
hozama 1-3 liter/perc 
értékek között válta
kozik. A forrás környé
ke a Sárkányszakadék 
TT-hez tartozik.
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z Orfűi Balázs- 
hegy északi ol

dalában lévő, jelentős 
hírnévvel rendelkező, 
időszakos karsztfor- 
rás. Megközelíthető a 
SO jelzésen. A forrást 
éveken át folyamato
san figyelték, hogy a 
szűk barlangos for
rásszájon át milyen 
rendszerességgel tör
ténik kifolyása. Vizs
gálták, hogy műkö
dése összefüggésbe 
hozható-e a korábbi 
időszakokban történt 
csapadékhullással.
Az itt elhelyezett regisztrációs műszer szerint a forrásszájon olyan víz
kitörések történtek, melyek a forrás teljesen önálló, sajátos működésére 
utalnak. A triász mészkőben kialakult, nem feltárt szifonrendszerben a 
karsztvíz olyan szinteket érhet el, melynek következményeként idősza
kosan megindulnak a vízkitörések. A kifolyások igen intenzíven indul
nak meg, majd fokozatosan csökkenő tendenciára váltanak. Működésé
nek huzamossága is egyedi, pár perctől akár napokig tartó is lehet, így 
hidrogeológiai szempontból igen ritka természetes jelenség. A forrás na
gyon ritkán működik, többnyire száraz. A forrás mellett régen Melocco 
Miklós sárkány szobra állt, de sajnos vandálok összetörték.

A népmonda is magyarázatát adja e természeti jelenségnek: Régi időktől 
 kezdve élt a sárkány ezen a vidéken. Ha előbújt föld alatti barlangjából, 

rémülten futott minden ember haza. Egyszer, mikor a sárkány aludt a barlang
ban, óriási vihar kerekedett. A hatalmas erejű szél egy sziklát görgetett a barlang 
bejárata elé. A sárkány hiába feszítette neki hátát a nagy kőnek, hogy elgörges
se, nem járt sikerrel, azonban a feszegetéstől a föld megrepedezett és az esővíz 
befolyt a réseken, majd újra és újra felfreccsent, ahogyan emelgette a sziklákat a 
sárkány. Azóta sem tud kijönni a napvilágra a szörnyeteg, de amikor ébren van, 
megfürdik a föld mélyén lévő tavacskában. Ekkor úgy kinyomja a vizet, hogy 
megindul a forrás.
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A Somos-hegy északkeleti lejtőjén kilépő foglalt, merítős forrás, 
amelynek foglalása nyitott negyed gömbre emlékeztető. Megköze
líthető a P+ és S+ jelzésű útvonalakon. A névtáblán felül még emléktáb

lát is elhelyeztek a homlokzaton. A forrás szélsőséges hozamokat is pro
dukálhat, mivel néha nemcsak a foglalásból, hanem mellette és felette is 
megjelenik a víz. A jura időszaki maim mészkőből kilépett vízből jelen
tős mennyiségű mészanyag vált ki, melynek vastagsága az 5 m-t is meg
haladja. A foglalásnál megjelent vízből a lejtőn a völgytalp felé haladó
an folyamatosan válik ki a mésztufa (gyenge bekéregződés formájában), 
majd a patakocska fokozatosan elnyelődik a korábban kivált igen laza, 
szinte teljesen szétesett állapotú mésztufában. A vízmosásos völgytalp 
peremén viszont ismételten megjelenik az elnyelődött víz három egy
mással azonos szintben lévő, közel egyforma hozamokat mutató forrás 
alakjában. A források alatti eróziós völgy déli falán ismerhető fel legin
kább a korábban képződött mésztufadomb megmaradt részlete, miután 
a jelenlegi kiválás intenzitása alatta marad a korábbinak. A forrást 1934- 
ben Pintér Lajos erdőmérnök foglalta Pintér János emlékére, aki a Zobá- 
ki erdőgondnokság vezetője volt.
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Pécsett a Patacsi területrész nyugati részletében a Süveg-domb ke
leti oldalának lábvonalán a Forrás-dűlőben a völgytalpon találha
tó. Megközelíthető a Korsó utca felől, a Venyige-dűlőn át. Sok éve állan

dóan használt vízvételezési hely. A természetes forrás helyén zárt kút- 
aknás foglalást építettek ki, melynek tetején jelenleg Norton szivattyús 
kút található. A kútakna keleti oldalának nyílásán túlfolyás is lehetséges 
a völgytalp irányába. Sajnos a szakszerűtlenül kialakított építményen 
nincs kifolyócső, így a víz a falazat repedéseiből és a vasajtónál próbál 
előtörni. Vizét az erősen hajlított és redőzött állapotban mutatkozó ré
tegek alsó triász időszaki képződményekből kapja. A forrás vízhozama 
0-30 liter/perc értékek között váltakozik. Időszakosan elapadhat. Köz
vetlen környeztében azonban további vízmegjelenések mutatkoznak, de 
ezek foglalatlan állapotúak. A forrás és környezete elhanyagolt állapot
ban van, felújítást igényelne. A forrás régebbi elnevezése Pötsényi-kút.
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Pécsett Erzsébet-telepet elhagyva, Mészégető után a Marx úton ta
láljuk meg a forrást. A S+ jelzés is érinti. Nemcsak saját vízgyűjtő te
rületéről, hanem a közeli karsztos területről is kap részbeni utánpótlást. 

Felszínre lépésének helye nem azonos a jelenlegi foglalást jelentő hely
színnel, mivel a kifolyás helyétől nyugatra, annál több m-rel magasabb 
helyzetben, magánterületen van a forrás eredeti foglalása. Archív infor
mációk szerint több állandó vízjelentkezési helyet foglaltak, melyeket 
egy vezetékbe kényszerítetten vezettek el a jelenlegi helyére. A távolab
bi foglalást és a karsztvízből történő utánpótlást támasztja alá az a tény, 
hogy a közeli kőbányában többméteres kemény forrásmészkő roncsok 
ismeretesek. Vízhozama rendszerint 20 liter/perc érték körül stagnál.
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A kútnak nagyon régi mondája van. A török korban a környék ura Ali basa 
 volt. Egyszer a főbasa hazarendelte Ali basát Törökországba, mert hará- 

csolásának híre eljutott hozzá. Ali tudta, hogy a főbasa nagyon szereti az arany
pénzt. Elhatározta, hogy aranyait nem viszi haza, hanem valahol elrejti itt a kör
nyéken, hátha még visszajöhet értük valaha. Kieszelte, hogy az a hely lesz a leg
kevésbé gyanús, ahol a legtöbben járnak. Kitömette az elpusztult szamara bőrét, 
felvágta a hasát és belevarrta kincsét. Ezután odavitette a forrás fölé egy széles 
kőtalapzatra. Másnap a basa elindult Törökországba, de útközben megtámadta 
egy rabló. Kifosztotta és elszedte írásait is. Ezek között volt egy, amelyik a kitö
mött szamárról szólt. Évek múlva járt itt Pécsbányán egy török, aki a kitömött 
szamarat kereste. Az itteniek megmutatták neki. Sírva kérte a bírót, hogy adja el 
neki, mert az a szerencsétlenül járt nagybátyjáról az utolsó emlék. Mivel nem 
szerették a basát, ezért elfogadták az ajánlatot, és egy szamárbőr áráért odaad
ták neki. Hamarosan érkezett egy levél, melyben ez állt: „Ti, magyarok, nagyobb 
szamarak vagytok, mint a kitömött szamár volt, mert annak hasa tele volt szín

arannyal!" Az itteniek mér
gükben ledönt ötték a kő ta
lapzatot, és az út másik ol
dalára vezették át a forrást. 
A kovács, aki a legjobban el
lenezte, hogy eladják a kitö
mött szamarat, szamárfej for
mára csinálta az új forráshoz 
a kifolyót. Mindez régen fe
ledésbe merült volna, ha a 
Szamárkút neve nem maradt 
volna meg hírmondónak.
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Józsefházától észak-
   ra, a Mánfa felé tartó, 
szaknyugati irányban 

lefutó völgy közepén 
található. Nem kiépí
tett forrás. A völgytalp 
alján és ahhoz igen kö
zeli helyzetben fakadt 
egykori kasztforrás he
lyét jelenti a tekintélyes 
mennyiségben felhal
mozott forrásmészkő. 
Jelenleg több helyről is 
van vízszivárgás a mészkő hasadékai közül, de ezek gyorsan elnyelőd
nek a további szakaszokon. A szikla repedéseiből felbukkanó víz ala
csony hozamú.

Az Abaliget-Hetvehely műútról (KA jel) le kell térni egy erdésze
ti útra. Ezen haladva jobbra a patakvölgyben, az útról is jól látha
tó a forrás. A fedett, elölről nyitott medencéből a víz egy vékony kifo- 

lyócsövön távozik. A szilárd kőzetek feletti takaróréteg vize jelenik meg 
változó hozamokkal, melynek értéke 0-20 liter/perc értékű. A forrástól 
50 m-re szép mésztufa vízesés látható. A forrást elhagyva a patakon fel
felé haladva csodálatos természeti képződményeket láthatunk. A forrást
1999-ben újította fel Baumann József és felesége.
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Az Abaligeti úttól északra kiágazó (P+ jel
zés) Kis-mély-völgy legfelsőbb helyze
tű foglalt forrása. Kifolyása állandó, csapadé

kos időszakokban, már nem elég a kifolyatásra 
szánt cső, ilyenkor a támfal két oldaláról is cso
rog le a víz. A forrást vasajtóval is ellátták, hogy 
a foglalás belsejébe betekinthessenek. Jelenleg 
nincs a forráson névtábla. A forrás egyik oldalá
ról a másikra egy kis kőhídon juthatunk át. Víz
hozama 5-50 liter/perc értékek között változhat.

A Sín-gödör nevezetű völgy felső részén, a PO és Z+ jelzésű turista
utak találkozásában, a völgytalpon található, melynek vize több 
helyen is megjelenik. A felszínre természetes módon kilépő merítős for

rás, kövekkel szárazon körberakva. Egy nagyobb kőben található már
ványba vésve a megnevezése, amely a forrás által kialakított perem fö
lé helyezetten zárókőimitációt jelent. A forrás névtábláját Csokonay Sán
dor véste, de már ez előtti időkben is ismert és hasznosított forrás volt, 
ugyanis már az 1939-es Mecsek kalauz is említi. Bővizű és stabil kifolyá
sú forrás, melynek vize összesen három helyről tör fel, az együttes víz
hozamok 8-40 liter/perc érték között változhatnak.
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Pécsett, a Középgyükés út 28. sz. 
ház mellett, attól nyugat-dél
nyugati irányba, a jelzett épülettől 

keletebbre szőlők és gyümölcsösök 
között található a forrás, melyhez a 
telkek közötti gyalogösvény vezet. 
A forrás a P+ és S+ turistaútvona
lak közelében van, mely a Dömör- 
kaputól ereszkedik lefelé. Zárt, ak- 
nás kútszerű foglalása van, melyen 
egy vasajtó kinyitásával betekintést nyerhetünk a vízgyűjtő térbe. A fel
építmény előtt kéziszivattyús kút, míg a foglalás tetején a névadó szob
ra látható. A több aknát is magában foglaló foglalásból nincs állandó túl
folyás. A Misina tömbjének keleti oldalán felső triász időszaki homokkő 
és aleurit előfordulása ismert, mely a forráskút felszíni vízgyűjtőjét is al
kotja. A rétegsorozat az anizuszi emelet rétegeire települt, melyben vál
tozó mértékben karsztosodott részletek találhatók. A kifolyó víz a kézi
szivattyús kút előtt folyik ki egy csőből, és a völgytalp felé gravitál. A fel
irat szerint nem ivóvíz, mert a kilépő víz a szennyezett takarórétegből jut 
a foglalás helyére.

A forrás Mánfa, illetve Magyarszék felől is megközelíthető, a Z jelzé
sű turistaúttól kb. 150 métert vezet be az erdőbe a ZO jelzés a for
rásig. A terület neve Szent Imre-rét vagy Csonka-rét, a mögötte lévő er

dő neve: Szent Imre-erdő. A forrás kiépítése régebben egy betonból épült 
ciszterna volt. 2004-ben a forrást, mivel az rossz állapotban volt, felújítot
ták. Új falazatot és kifolyócsövet építettek a forrásnak. A régi márvány

ból készült névtáblát beépí
tették a falazatba, mely alatt 
egy kereszt látható. A Szent 
Imre-forrás mellett a közép
korban egy falu állt, amely a 
török hódoltság alatt elpusz
tult. Templomának helyén 
egy kereszt látható, ahová 
egykor szemfájós betegek 
zarándokoltak, gyógyulást 
remélve. A forrás vízhozama 
alacsony (2-5 liter/perc), de 
kiegyenlített.
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Ha az MTA- 
székháztól 
indulunk felfelé a 

Nagyszkókói úton, 
hamarosan az út szé
lén vízfolyást talá
lunk. Ahogy hala
dunk felfelé, az úton 
nemsokára megpil
lantjuk a Szent János 
forrást, ami egy kő
falból folyik ki. Ere
detileg természetes 
jelentkezésű, szaba

don elfolyó forrás volt, melyet sok éve foglaltak. Jelenlegi építménye már 
többször átépített, jelenleg is felújításra szorulna. Foglalása a kifolyócsö
vet is magába foglaló támfal mögötti helyzetben található, melybe egy 
távolabb fakadó forrás vizét is bevezették. A kifolyó víz az alsó triász 
időszaki pelites rétegsorozat, és annak fedőjének előfordulása jellemzi a 
környezet földtani felépítését. Tartósan 20-30 liter/perces hozamokat biz
tosít, de előfordult már a percenként 100 litert is meghaladó vízkifolyás. 
Ilyen esetekben a támfal köveinek illesztésénél is megjelenik a forrás vi
ze. Összetétele hasonlít a tettyei karsztvízhez, de nem azonos azzal.

Pécsett a Rigóder 
utcában egy házfal 
kerítése mellett talál

juk meg a Szent János- 
kutat, mely műemlék. 
Ezt a területet János- 
kútnak is szokták hív
ni. A bővizű forrásnak 
két kifolyócsöve is van. 
A kút tetején áll Szent 
János szobra, a vízhez 
lépcsőn juthatunk le. 
A felirat szerint nem 
ivóvíz, fogyasztása ti
los. A kút és a szobor 
felújításra szorul.
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Szentkút és környéke kedvelt 
kirándulóhely, mely megkö
zelíthető a P jelzésen. A völgy tu

lajdonképpen egy szélesen kiterü
lő katlan. A meredek hegy lábánál 
fakad a bővizű forrás: Szent-kút. 
Valamikor régen zarándokhely 
volt. Bővizű tiszta forrás. Az al
só triász karbonátos üledékekből 
származó repedésvíz megjelenési

AJakab-hegy déli 
oldalában, Kővá
gószőlőstől kb. 1 km-re 

a P l jelzésen, közvetle
nül az út mentén talál
ható kis forrás. A szá
razon rakott kövekből 
épített merítős forrás 
egy lapos kővel van le
fedve. A kifolyó víz né
hány méter után foko
zatosan elszivárog a ta
lajrétegben. Vízhozama 
változó: 0-6 liter/perc 
érték a jellemző, de 
szárazabb időszakok
ban elapadhat a forrás. 
Névtáblája nincs.

helye. Vizéből erős mésztufakivá
lás jelentkezik. Naponta járnak ide 
az itt lakók a forrás vizéhez. Fölé
be kis harangtorony épült. Régen a 
harangláb aljában fakadt a forrás. 
A vadászház előtt széles, gyepes a 
lejtő. Régen a Pálos szerzetesek ko
lostora állt itt, ezért zarándokhely 
volt, szemhéjbetegségekre találtak 
itt gyógyulást. Vízhozama 1-30 li- 
ter/perces értékek közötti.
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s ASzuadó-völgyben (K+ jelzés) a Ba
goly-forrás mellett fakad ez a merítős 
forrás. Kis Bagoly-forrás néven is ismert. 

Jelentkezési helyét kőrakattal is jelölték. 
Az alsó triász gipszesés anhidrites kép
ződményekből lép ki a repedésvíz. Név
tábla nincs a forráson elhelyezve. Idősza
kos forrás, árvízi hozamok leürülésében 
vállal szerepet. A forrás hozamai szélsősé
gesek 0-100 liter/perc között változnak.

ANagy-mély-völgyben a Kánya-forrástól északra, a patak bal olda
lában található. Kilépésének helye a patakmeder szintje felett 1 m- 
rel magasabbra tehető. Régen szárazon rakott kövekkel volt kirakva, és 

ebbe nyomtak egy eternitcsövet. 2006-ban Baumann József és Biki End
re a forrást felújították. A nagy vízhozam miatt három kifolyócső lett be
építve, mely felett megtalálható a márványtábla, és a foglalás tetején egy 
északjel is látható. A karsztforrás hozama igen változó, így hozama 2-100 
liter/perc értékkel jellemezhető. A víz a középső triász mészkőből lép ki 
változó hozamokkal.
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Zobákpusztától keletre, a K— jelzésű turistaút mentén, a Takanyó- 
völgy felé induló mellékvölgy kezdetében fakadó forrás. A KO is 
jelzi, ott, ahol az úton a nagy dagonya látható, innen 20 m-re van a forrás. 

Kis betonalapra szárazon rakott kövekből épült kifolyócsöves forrás. Kö
zepes vízhozamú állandó kifolyású. A vízhozama 3-40 liter/perc értékek 
között váltakozik. Neve fémtáblán olvasható a forrás feletti fán.

Magyaregregy település határában, a stációkkal körülvett temp
lom feletti hegyoldalban egy horhoson közelíthető meg a forrás.

A templomtól kb. 200 m-re a 
csörgedező patak egyik for
rása, mely egy pince mel
lett fakad. A merítős forrás 
szárazon rakott kövekből 
van kirakva, a merítős akna 
mélysége kb. 0,5 m lehet. 
A túlfolyó víz mennyisége 
5-25 liter/perc értékek kö
zött váltakozik. A forrástól 
távolabb több jelentéktele
nebb vízkilépés is található.
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ASzuadó-völgy 
jobb oldalában je
lentkező közismert for

rás. A K+ jelzésen érhető 
el. A KO jelzés innen in
dul a közeli Laci-forrás 
felé. 1930-ban foglalták 
érdekes alakú, földbe 
mélyített építménnyel. 
Faragott kövekből kö
téssel összerakott fogla
lásából kerámiacsövön 
át folyik ki a víz, amely

egy medencés gyűjtőből távozhat tovább a völgytalp irányába. Alsó tri
ász karbonátos üledékanyagban összegyűlt repedésvíz biztosítja után
pótlását. A forrás kifolyócsövénél vastag moha telepedett meg. A mész
tufakiválás már a csőnél is megfigyelhető. Vízhozama változó, 0-30 liter/ 
perces értékek a jellemzők.

ANyugati-Mecsekben, a Nyáras-völgyi erdei úttól 60-70 m távolság
ra egy horhosban található. Megközelíthető a KA jelzésről letérve, 
ahol tábla jelzi. A fenti K és az alsó KA jelzésű út között egy összekötő 

KO jelzés kialakítását 
tervezzük. A forrás
hoz a gyalogösvényen 
keresztül lépcsőn jut
hatunk le. Az erede
ti forrás tönkrement, 
így a forrást a Hetve- 
helyi Erdészet újította 
fel, a támfal terméskő
ből épült, a kifolyócső 
felett megtalálható a 
márványtábla, melyet 
még Csokonay Sándor 
vésett. Vízhozama ala
csony, de kiegyenlített 
1-5 liter/perc érték kö
rül mozog.
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Kisújbányára ve
zető turistaút kö

zelében, a Hidasi-völgy
be lefutó mellékvölgy 
felső szakaszán, a Szür
ke-rét közelében talál
ható. A régi K jelzés ve
zetett erre, jelenleg a K 
jelzésről letérve mint
egy 100 m-re található 
a bevezető KO jelzésen. 
A völgyben sok szürke 
kőtömb jelenléte figyel
hető meg. A forrás foglalatlan állapota ellenére jól felismerhető. A megje
lenés környezetében további - nem jelentős vízmennyiséget szolgáltató 
- vízszivárgások is mutatkoznak, a legintenzívebb a völgytalp jobb olda
lában. A patakmederben a forrás jelentkezésétől 100 m-re forrásmész
kő képződése figyelhető meg. A kivált mészanyag több vízlépcsőt alko
tott korábban, melybe később bevágódott a jelenlegi patakmeder. A mel

lette lévő fán egy régi F jel és 
a forrás megnevezése látható. 
A forrás nevét a Szürke-rétről 
kapta, amely arra utal, hogy a 
völgyben kőfolyásra emlékez
tető mészkőtömbök vannak.

Petőczpusztától délnyu
gatra, az elfolyó patak leg
felső foglalt forrása. Ismeret

len személy foglalta. A forrás
nak kifolyócsöve is van, mely 
felett betontáblába kaviccsal 
van kirakva a neve. A forrás 
tetején szárazon rakott kövek 
lettek elhelyezve. A forrás ho
zamai változóak, de állandó 
kifolyásúnak ismert. Nagyobb 
vízhozamok esetén a cső alatt 
és körülötte is folyik a víz.
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AGégen-kúttól 
északra, attól 
kb. 850 m-re fakad a 

Szunyolai patak fel
ső forrása, melyet 
ismeretlen személy 
foglalt. Turistaútvo
nal nem érinti. A for
rásnak kifolyócsö
ve is van, mely felett 
betontáblába kavics
csal kirakva megta
lálható az elnevezé
se is. A forrás tetején

szárazon rakott kövek lettek elhelyezve. Bővizű forrás 6-50 liter/perces 
vízhozammal. A forrás környezetére jellemző a dagonyás térszín, így 
környezetében több helyen megjelenik a víz.

ANagy-mély-völgyben, a Kánya-forrás közelében a P jelzés mel
lett található ez a forrás. A rosszul kivitelezett felépítmény - a vizet 
duzzasztani próbálták - a kirándulók számára nem használható, mivel 

vize nem a kifolyón át távozik. Nyitott, merítős-kifolyós rendszere mi
att, könnyen beszennyeződhet a belehulló ágakkal, levelekkel. A karszt-
forrás állandó ki
folyású, de szél
sőséges hozamú. 
Becslés szerin
ti vízhozama 5-60 
liter/perc értékek 
között váltakozik. 
Inkább az árvízi 
hozamok leürülé- 
sében vállal át sze
repet a közeli Ká
nya-forrástól. A ki
lépő víz a középső 
időszak anizuszi 
emeletének mész
kövéből lép ki.
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A forrást Zobákpusz- 
tától ÉK-re találjuk a 
Takanyó-völgyben, melyet 

az S+ jelzésen közelíthetünk 
meg. A forrás a turistaút alatt 
van, jól észrevehető. A forrás 
folyamatosan bővizű, vize a 
jura időszaki dogger márga 
mészköves rétegeiből vezet 
le. A kifolyó vízből a felszínre 
jutása után hamarosan meg
kezdődik a forrásmészkő ki
válása, melynek eredményeként 2-3 m vastagságú dombocska települt 
a völgytalpra. Eredetileg Csokonay Sándor foglalta a forrást, 2006-ban 
Baumann József, Biki Endre és Siklósi Gergő felújították. A törött névtáb
la helyére az eredeti stílusban lett beépítve az új tábla, melyen a felirat: 
TAKANYÓ. Vízhozama 15-50 liter/perc értékek között változik.

A Mecsek egyik legismertebb és legjelentősebb karsztforrása, mely 
nagy vízgyűjtő területtel rendelkezik. Pécsett a Tettye park déli fe
lén találjuk. A vízmű egy zárt foglalásból engedi ki a túlfolyó víz meny- 

nyiségét. Jelenleg a környék lakói kapják ebből az ivóvizet. Vize nyílt 
karsztokból jelentkezik, hozamai szélsőségesek. A víz két helyről folyik: 
a vízmű által épített kapu alján lépcsőn fut le a víz, ami két irányba fo
lyik, az egyik fele egy mély ciszternába, a másik fele egy kis patakme
derben, amely pár méter után föld alatti elvezetésben jut le a városba. 
A másik vízfolyás egy boltíves üregből folyik ki. Ez közvetlenül a ciszter
nába jut. A Tettye-forrás napjainkban is látható foglalását még 1892-ben 

építették ki, mely azóta válto
zatlanul fennmaradt. Ekkor 
avatták fel a városi vízmüvet. 
A régi krónikák több forrást 
is említettek. A leírások sze
rint jelentősebbek voltak az 
Ó-forrás, a Püspökmalmi-for- 
rás és a Kniffer-forrás. Nap
jainkban e források vagy el
apadtak, vagy elvesztették je
lentőségüket.
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Magyaregregy kül
területén, a Vár
völgy vége előtt, a patak 

jobb oldalán található fog
lalt forrás. Megközelíthető 
a P jelzésen. A forrás erede
ti jelentkezése a térképen je
lölt helyszíntől - ahol a jel
legzetes bástyára emlékez
tető építmény is található 
- magasabb térszínen törté
nik. Tekintettel a forrás cél

zott hasznosítására, a térképen is jelölt forrásból csak a felhasználásra 
nem kerülő, túlfolyó vízmennyiség folyik ki, ami csak töredékét jelenti 
a valójában jelentkező vízmennyiségeknek. A forrás eredeti foglalása a 
völgytalpon történt - közel annak hossztengelyében ahol kútgyűrűket 
is lehet találni. Innen vezetik le vezetékeken a völgy lejtésének megfele
lően a forrás vizét. A bástyánál kilépő vízmennyiségnél minden esetben 
nagyobb a forrás valódi vízhozama. Völgytalpi helyzete alapján pleisz
tocén korú törmelékes képződménycsoportból lép ki, de valójában a jura 
kőzetek repedésvizének jelentkezési helye. A forrás nevét régen a szege
di textilesek adták, amikor a forrás melletti réten táboroztak. Jelenleg hi
ányzik a forrásról a névtábla.

Kisvaszartól déli irányba húzódó Bikádi-völgy műútja egyik ka
nyarjának közelében, a műúttal párhuzamos erdei kocsiút mel
lett található. Turistaútvonal nem érinti. Régen egy kettős kifolyású fa

kéreg vályúból folyt a víz egy kútgyűrűbe. A Sásdi Erdészet foglalata
2005-ben, a cső felett lett el
helyezve a névtábla, mely
re Tibi - Gábor kút nevet 
véstek. Nevét onnan kapta, 
hogy valamikor a terület er
dészének ikerfiai születtek, 
akiket Tibornak és Gábor
nak hívtak. A forrás bal ol
dalán van egy szökevény
forrás is. Vízhozama 1-5 li- 
ter/perc érték körül mozog.
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ASzuadó-nyeregből a K jelzésű turistaútról, a Blokkháztól a KO jel
zés ágazik le a forráshoz. Faragott kövekből emelt foglalással ellá
tott vízkilépés. A foglalás falából kiálló fémcső biztosítja a vízkifolyást, 

amely felett a műkő kiöntéssel készített felirat látható. A forrás vize az al
só triász homokkő és aleurit réseiből és hasadékaiból kilépő vízből után-

pótlódik. Vízhozama 1-12 liter/perc érték 
közötti. A forrás névadója Tegzes László, 
a „Tábortűzi nóták" c. könyv (1933) ösz- 
szeállítója, akinek a beceneve Tixi volt. 
A forrás tábláján lévő felirat Csermely 
Vilmos emlékét is őrzi, aki a pécsi Lendü
let Természetjáró Szakosztály tragikusan 
elhunyt magashegyi túrázója volt.

ADombay-tótóI a völgy bal oldalán 
felfelé haladva, a Kisnádasdi-for- 
rás után található. Egy magánterület ke

rítésből vezetik ki a túlfolyó vizet, mivel 
az eredeti foglalás a magánterületen be
lül van. A forrás a Dombay-tavat táplálja.

Tó
v

ö
lg

yi
-f

o
rr

á
s 

Ti
xi

-f
o

rr
á

s

355



Biki Endre Gábor: A Mecsek forrásai

V
a

c
a

k
-f

o
rr

á
s 

Tu
ri

st
a

-f
o

rr
á

s

Az Orfűi-tó strand
területe mellett 
(S+ jelzés) a tóparti bü

féknél ered. A Ziper- 
nowsky, volt Gépipari 
diákjai építették ki Cso- 
konay Sándor vezetésé
vel. Terméskőből fala
zott támfalas foglalás
ból három cső vezeti ki 
a vizet. A forráson ré
gen Csokonay Sándor 
emléktáblája volt látha
tó, ami eltűnt. Vize mi
océn agyagos és már- 
gás területen jelentke

zik, így feltételezhetően a fedett helyzetű karszt felszálló forrása lehet, 
mely egy tektonikus vonal mentén juthat ki a napfényre. Hozamainak 
erőssége is megerősíti e tényt, hiszen a felszíni vízgyűjtő nem indokol
ná az olykor igen nagy hozamú vízkilépéseket. Sajnos a terméskő falazat 
egyre romló állapotú.

ANyáras-völgyben, ahol a KA jelzés vezet, a Szúnyog-forrástól kb.
500 m-re a Virágos-völgy irányába, a kövesúttól - ahol a réten a ma

gasles látható - kb. 200 m felfelé, egy bekerített terület mellett található
a forrás a rét felső har
madában. Mészkőből 
falazott foglalással épí
tették ki, a kifolyócső 
felett megtalálható a 
márvány névtáblája is. 
A térképen név nélküli 
időszakos forrásjelzés
sel van feltüntetve, va
lójában közepes vízho
zamú forrás. Nevét a 
terület gazdájának ku
tyájáról kapta, melyet 
Vacaknak hívtak.
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Kisbattyántól délnyugatra, a 316-os magassági ponttól nyugatra jel
zett forrás a térképeken is szerepel, de név nélkül. A vadászház kö
zelében fakadó forrás megközelítése a Kisbattyáni bekötőúttól a lovar

da irányában kb. 1,5 km-re lehetséges. Az 1960-as évek elején építették 
ki téglából a forrást, melyet vadászok használnak. Kifolyócsöves tábla 
nélküli forrás. Állandó kifolyású, a vízhozam 3-10 liter/perc érték között 
változik.

A Farkas-árokba északról becsatlakozó völgy aljában, annak nyu
gati oldalán, közvetlenül a völgytalpon, a Lapátvár nevezetű te
rületrész alatt található. A K+ turistaúttól 60 m-re található KO jelzésbe 

vezet. A forrás egy foltszerűen található forrásmészkő-előfordulás pere
mén jelentkezik. A forrástól délre mintegy 8-10 m-re szintén mésztufán 

át kiszivárgó, alacsony hozamú 
forrást lehet felismerni, mely az 
utóbbi években egyre erőtelje
sebben fejlődik. A forrást 2002- 
ben Tasnádi János és társai újí
tották fel, így most ismét a szép 
feliratos bányászjelképpel el
látott kőtömb jelöli a forrást. 
Két kifolyócsövén folyik a víz. 
A forrás hozama 5-25 liter/perc 
értékek között változik.
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Hosszúhetény 
keleti határá
ban fakadó, a hely

beliek által régó
ta használt, foglalás 
nélküli merítős for
rás. A Péter utca vé
gén, a pincék közelé
ben egy kis tisztáson 
található. A víz egy 
nagy bükkfa gyöke
rei közül folyik ki, 
és egy természete
sen kialakult kis me
dencében gyűlik ösz- 
sze. A forrást 1996- 
ban a pécsi Apáczai

Nevelési Központ 1. sz. Általános Iskola „Vagabund" természetjáró cso
portja kitisztította és fatáblával jelölte. A tábla Niebling Károly fafaragó 
művész munkája.

AMáré-várhoz vezető műút mellett, a kerítéssel védett vízkivételi 
helynél található forrás (S+). Az út árkában a vízkivételt biztosí
tó foglalás túlfolyócsövének megjelenése látható, hiszen az aknás fogla

lásból induló csövön ke
resztül folyik be a víz az 
árokba. A csővégen és az 
árokfalon, továbbá az út 
alatti átvezetés után kb.
20 m-es hosszban mész
tufaképződés figyelhető 
meg a patakocska med
rében. A túlfolyó víz 
mennyisége nem jelen
tős, tartósan néhány li- 
ter/perces hozamok jel
lemzik. Csapadékos idő
szakok után nagyobb 
hozamokat (50 liter/perc) 
is mutat a forrás.
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obákpuszta és Hosz- 
szúhetény között, 

a közlekedési út hajtűka
nyarja alatt található for
rás. Köves-tető autóbusz
megállótól a K jelzésen át 
közelíthető meg. A mély 
eróziós völgytalpon je
lentkező forrást foglalták, 
melynek során támfalas 
felépítményt alakítottak 
ki. Innen egy vascső vön 
át történik a víz kifolyása. 
A forrást Csokonay Sán
dor irányításával foglalták 1967-ben a Vasas Elektromos természetjárói, 
a köves-tetői turistaház vízellátását segítve ezzel. Változó vízhozamú, 
értéke 1-25 liter/perc között változik. Száraz időszakokban előfordulhat, 
hogy elapad. A kifolyó víz az út alatti csövön jut a szemközti vízmosá
sos árokba. A forrást 2006-ban újította fel Baumann József és Biki Endre. 
A forrás törött márványtáblája is cserére került.

Orfű külterületén fakadó forrás, mely a Vízfő-forrásbarlang szá
ján át távozik. A Z jelzés mellett található. A Mecsek legnagyobb 
vízhozamot produkáló forrásaként ismert. A közeli karsztterületről táp

lálkozik. Vízgyűjtőjén számos zsomboly, akna és barlangrendszer húzó
kimélyített és kibetono
zott tó található, kb. 5-6 
méter átmérővel. Víz
folyást csak nagyobb 
vízhozamok esetében 
figyeltünk meg, a be
járati szifonon kiáram
ló víz egyébként a já
rattalp alatt mozog. 
A barlang bejárata mes
terségesen kialakított, 
hiszen korábban Kom
ló és a környék vízellá
tásában volt szerepe.
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A Hidasi-völgy keleti részén találjuk a K jelzésen a forrást. Ahhoz, 
hogy eljussunk a forrásig, át kell kelni a patakon. A forrást 1993- 
ban építették ki Wein György geológus emlékére munkatársai. A forrás

ról elsőként Wein György közölt adatokat az 1950-es években. Ez sze
rint jelentéktelen hozamú vízkilépés volt. Megfigyelései szerint olyan 
alacsony hozamokkal jelentkezett a forrás, hogy csak megemlítésre volt 
méltó. Jóval nagyobb jelentőséget tulajdonított a közeli Pius-forrásnak, 
mivel annak akkori kifolyása sokszorosa volt a jelenleginél. Napjaink
ban a korábbiakkal ellentétes jelenségek figyelhetők meg, hiszen a Pius- 
forrás már szinte egyáltalán nem ad vizet, míg ez a forrás a völgy legna
gyobb vízhozamú forrásává vált. A forrás kiépítése egyszerű, egy beton
aknához hasonló fedlappal ellátott lapos, kibetonozott építmény. Ezért 
nehéz észrevenni, mert nem tűnik fel a turistaútról. A forrás építményé
ből egy cső vezeti le a vizet, mely gyakran teljes szélességében ontja a 
forrásvizet. Néha szárazabb időszakokban a víz a foglalás oldalán jelent
kezik. Foglalása előtt természetes módon egy barlangocskából lépett ki 
a víz. A barlangi patakocska medrében korábban sarkos és koptatott kő
zettörmelékek mellett vulkáni kőzetek kavicsait is meg lehetett találni. 
A forrás bővizű, vízhozama évről évre növekszik. Hozamai minden eset
ben 30 liter/perc felettiek.
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Püspökszentlászlótól dél
re, a Mária-kápolna köze
lében, attól nyugatra néhány 

száz méterre található, a gya
logút mellett. A völgyben több, 
egymáshoz közeli helyzetben 
tapasztalhatók vízjelentkezé
sek, melyek közül a nagyobb
nak mutatkozókat és a déli ol
dalon találhatókat kezdetle
gesen foglalták. A vízkifolyás 
melletti fán alumíniumtáblán a Zarándok-kút és a Mária-forrás, 1976 el
nevezés olvasható. A foglalások meglehetősen egyszerűek, mivel a már- 
gás kőzetanyag repedéseiből mutatkozó vízkifolyási helyekre egy-egy 
csövet nyomtak. Emiatt a kifolyócső mellett szinte ugyanannyi víz távo
zik a kőzetből, mint amennyit a cső kivezethet. A vízkilépések helyén és 
előterükben foltszerűen előfordul a mésztufa is, mely a későbbiekben a 
források vízéből összeállt patakocska medrében ellenállóbb forrásmész- 
kőpadot is alkot, néhány kisebb méretű tetarátás vízesés mellett. A for
rás három helyről jelentkező együttes vízhozama 5-30 liter/perc értékek 
között változik.

Orfűn, a Pécsi-tó irányába lejtő völgy alsó részén, a Szállás-réten 
található a forrás. A forrás a KO jelzésről is megközelíthető. Ko
rábban itt a réten táborozóhely volt. A Zipernowsky Károly Műszaki 

Szakközépiskola - régebbi nevén Gépipari - diákjai építették ki a forrást, 
Csokonay Sándor és Medovarszky László vezetésével. Szép terméskőből 
készült támfalas foglalásából vascsövön át távozik a kifolyó víz mennyi

sége. A vízkilépés a miocén 
agyagos és márgás képződ
mények elterjedési területén 
jelentkezik, mely általában 
csak alacsonyabb hozamokat 
produkál. Felette egy másik 
forrás is található, melyet ré
gen Ifjúság-kútja néven sze
rettek volna kiépíteni, de ez 
nem valósult meg. Régi tér
képeken látható Ifjúság-kút
ja felirat is.
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Árpád-tetőtől nyugatra, a Tripammer-fa közelében találjuk a Z és
Z+ jelzésen. Támfalas foglalással rendelkező forrás, amelynek fel

építményében megtalálható a névtábla, a névadó család címere és alat
ta a kifolyócső. A forrás a miocén képződmények rétegvizéből lép ki. 
A támfal előtt egy kis betonmedence található, melyből túlfolyással jut 
tovább a víz. A forrásvízből megfigyelhető a mésztufa kiválása is. A ki
vált mészanyag nagyon laza, főleg a patakmederbe hullott növényi ré
szek bekéregződése a jellemző. Vízhozama nagyon változó, a csapadék
hullásra gyorsan reagál. Vízhozama 0-50 liter/perc értékkel jellemző. 
Csak hosszabb száraz időszakokat követően apad ki. A forrást 1890-ben 
foglalták. Közelében volt a Zsolnay-gyár agyag- és márgabányája. A for
rást régebben Zsivány-forrásnak nevezték.
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A PÁLOS-KÚT VÍZHOZAMMÉRÉSEI 2005.

Dátum Vízhozam 1/p Hőmérséklet °C
Január 8. 30 8,9
Január 15. 15 7.5
lanuár 22. 15 8,7
Január 29. 15 8.5
Február 5. 12 8,3
Február 19. 12 8,1
Március 5. II 8.1
Március 11. 15 8,1
Március 14. 20 8,2
Március 22. 30 7.1
Március 27. 100 7,7
Április 9. 20 8,5

Április 16. 30 8,5
Április 24. 30 8,1
Május 1. 30 8,5

Május 16. 20 9,3
Május 27. 27 8.7
Június 11. 15 8,5
Június 19. 18 8,5
Június 26. 15 8,7

Augusztus 8. 30 8,5
Augusztus 13. 30 8.7
Szeptember 3. 30 8,9
Szeptember 25. 30 8,9

Október 8. 30 8,8
Október 16. 20 8,9

Október 23. 20 9,1
Október 29. 15 8,9

November 19. 10 8,7
November 24. 10 8,4

November 29. 10 8,6
December 2. 30 8,7

December 10. 30 8,7
December 17. 30 8,8
December 24. 30 8,6
December 30. 30 8,5

1 Átlag 24,1 8,5

A méréseket Baumann József végezte.
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A Mecsek Egyesület újjáalakulása (1993. április 30.) óta a 
10. évkönyvet tartják a kezükben. (Az 1993-1997-es évek 
egy kötetben kerültek kiadásra.) Kis „jubileum" ez, de a 
kezdetek óta az évkönyv tartalma és kivitele előnyére 
változott.
A változás lelket és szívet gyönyörködtető, hűen 
mutatja az egyesület fejlődését belsőleg, külsőleg 
egyaránt. A szerzőknek - talán a szerkesztőnek is - és a 
Pannonpower Holding Zrt.-nek köszönhető a látvá
nyos fejlődés.
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