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2007
A MÁJVIRÁG (HEPATICA NOBILIS) ÉVE

Tóth Klára

A boglárkafélék családjába tartozó arasznyi, árnyas erdőkben, töl
gyesekben élő kora tavaszi virág máj alakú, áttelelő leveleiről 
kapta a nevét. Népiesen szőrös ibolyának is hívják. Népies nevei még: 

farkasibolya, kékilonka, májfű, májgögye, májkökörcsin, mogyoróalja. 
Védett faj!

A májvirág gyökértörzses, évelő, alacsony növény. Rendkívül jellemzők 
a levelei, mert tőállóak, háromkaréjúak, épszélűek, formájuk a máj lebe
nyeire emlékeztet. A levelek fonákján fehéres szőrözöttség figyelhető 
meg, a színi részen gyakran fehéres foltok láthatók.
Virágai szép, jellegzetes kék színűek, lombfakadás előtt virágoznak.
A virágok egyesével jelennek meg a szőrös kocsányokon, színük káprá
zatos égszínkék, rózsaszínű, lilás vagy fehéres. A virágok estefelé becsu
kódnak és csukva maradnak rossz időjárás esetén is. A növény tipikusan 
a félárnyékos termőhelyek faja, azaz világos tölgyesekben, bükkösökben, 
elegyes erdőkben él. Hazánkban védett fajként az Északi- és a Dunán
túli-középhegységben, valamint a Mecsekben fordul elő, de kertekben, 
termesztett növényként is találkozhatunk vele.
A májvirág protoanemonin- és anemonintartalma miatt mérgező faj
nak számít, elsősorban friss állapotban, hiszen szárításkor ezen anya
gok nagyrészt elbomlanak. Az esetleges mérgezés tünetei közé tartozik 
a hasmenés, szédülés, görcsök, súlyos esetekben légzésbénulás vagy a 
légutak nyálkahártyájának gyulladása.

Régebben azonban a májvirág gyógynövénynek is számított, gyógy- 
hatását már 1665-ben leírták, méghozzá úgy, hogy májpanaszok ellen 
kell alkalmazni. Ez a használati lehetőség abból a középkori nézetből 
fakadt, hogy egy adott szervet olyan növények gyógyítanak, amelyek 
ezen szervhez hasonlítanak, például levelük alakja hasonló („szignatúra- 
tan"). A májvirág tehát innen kapta a nevét (több nyelven is így hívják), 
a hatást azonban korszerű módszerrel senki nem erősítette meg (bár a 
homeopátiában néhol alkalmazzák), egyes források szerint gyógyhatása 
máj-, epe-, vese-, hólyagbántalmak ellen mutatkozik.
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A PÉCSI VILÁGÖRÖKSÉG KŐBÁNYÁJA

Kraft János:

A város épített környezetének kialakulása és fejlődése sok évszáza
don keresztül igényelte helyi anyagnyerő helyek létesítését. A gya
korlatias elődök a felhasználási céloknak megfelelő minőségű természe

tes építőanyagokat sok évszázadon keresztül az építési helyekhez leg
közelebbi kőzetek előfordulások célzatos bányászatával szerezték meg. 
Tevékenységük eredményeként Pécs jelenlegi épített környezetének tör
ténelmi részletein olyan morfológiai változások alakultak ki az elmúlt 
évezredekben, melyek napjainkra már szinte teljesen elfelejtődtek, vagy 
nagyon rejtetté váltak, esetleg csak nehezen és kevesek számára felis
merhetők. Az egykori bányászati helyeken a napjainkig bekövetkezett 
morfológiai átalakulások ismeretében érdemes a történelmi városmag
hoz közeli Rókus-dombot és tágabb környékét részleteiben is megvizs
gálni. Az értékelés szempontjából kedvező, hogy a centrumhoz közeli te
rület jelentős részén a területhasználati cél sokáig változatlan volt. Erről 
árulkodik a történelmi városszerkezet, továbbá a változatlanság eredmé
nyeként napjainkig bizonyító erejűek maradhattak a földtani és morfoló
giai viszonyok arra vonatkozóan, hogy itt alakult ki a város egyik sok év
századon keresztül használt történelmianyag-nyerőhelye.

Pécs város 1877-es térképe
(Keretbe foglalva a Róktis-domb és tájibb környéke)
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Kraft János: A pécsi világörökség kőbányája

A Rókus-domb XIX. század végi 
állapota mesterséges nyomvonalú 

patakmederrel és vízvezetékkel

Pécs területén nagyon sok bányahely alakult ki az emberi történelem 
során, hiszen a XX. század közepéig elfogadott, vagy inkább megtűrt volt 
- akár a belterületen is - a működtetett anyagnyerő helyek léte. így a közel
múltig folyamatosan alakulhattak ki a városnak olyan egyedi morfoló- 
giájú területrészei, ahol nem csak szórványosan, hanem szinte egymás 
közvetlen szomszédságában azonosíthatók az emberi történelem során 
kialakult bányák. Napjainkban is felismerhetők vagy megtalálhatók a 
Szigeti út, Makár, Székely B. u., Mecsek-kapu, Tettye, Havihegy, Gyükés, 
Rigóder stb. környékén létesült művelési helyek. Több egymáshoz közeli 
helyen vagy ugyanazon udvarban különböző geológiai korú kőzetek 
megszerzése történt, és többségük a 
város területén megvalósult, napjaink
ban már műemléki épületekhez szolgál
tatott építőanyagokat. Jelentős számban 
találhatók közöttük azonban olyanok is, 
melyeknél a bányászati tevékenység sok 
száz éven keresztül nem folyamatosan, 
hanem időszakos megszakításokkal zaj
lott. Kevéssé ismert viszont, hogy még 
a történelmi városmag területén (tehát 
a középkori városfalon belül) is műkö
dött egykoron tartósan kőbánya. Azon
ban utóbbinak léte az ott megszerzett 
kőanyag korlátozott felhasználhatósága 
miatt nem válhatott meghatározó jelen
tőségűvé a város ókori és középkori 
építészetében, ám területe csak a XVIII. 
században került véglegesen beépítésre.
A Rókus-domb sokáig nem került beépí
tésre, hiszen még a XIX. század végén 
is voltak itt olyan beépítetlen területrészek, melyek végül az egykori 
területhasználtra utalóan napjainkig fennmaradtak. Az itteni sajátos 
morfológiai állapot tehát nem igazán természetes, hiszen a kőzetfelü
letbe tudatosan bevágott mesterséges árok mellett olyan nyílt felszínen 
előforduló kőzetfejek mutatkoznak, melyekhez hasonló csak a belterü
leten kívül, a Mecsek gerincének környékén ismeretesek. E jelenségek 
közvetetten utalnak arra, hogy a területen a történelmi időkben sokáig 
történhetett olyan anyagnyerés, melynek nyomai még napjainkig sem 
számolódhattak fel.
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Kraft János: A pécsi világörökség kőbányája

A XX. század első felében DNy-ról készült légi fotó a pécsi Rókus-dombról és környezetéről

A tartós emberi lét által kezdeményezetten létesült, majd napjainkban 
már belterületi helyzetű (esetleg a jelenlegi centrumhoz is igen közeli) 
történelmi bányahelyeket valójában nem lehet mindenhol azonosítani 
visszahagyott falak, udvarok vagy kisebb-nagyobb gödrök jelenlétével. 
A termelési helyek többsége a művelési időszakok utáni más célú terület
használattal, a belterület bővülésével, vagyis a jelenlegi épített környezet 
kialakulásával értelemszerűen felszámolódott. Ennek eredményeként a 
jelenlegi terepszint alatti helyi anomáliákat nem ismerők számára csak 
azok a helyek lehetnek a város történelmi bányái, ahol napjainkban is 
láthatók anyagnyerésre utaló egyértelmű, vagy nem eltéveszthető jelen
ségek. így a jelenlegi városnak és ókori elődjét jelentő Sopianae legelső 
történelmianyag-nyerőhelyeit (kő-, kavics-, homok-, agyag- stb. bányáit) 
sokan nem tudják elhelyezni a jelenlegi város területén. Nem lehet 
azonban igazán hiányosságnak tekinteni e tájékozatlanságot, hiszen a 
történelmi korok embere nem törekedett arra, hogy a természetes nyers
anyagok előfordulási helyét az utókor számára rögzítse. Emiatt a tör
ténelmi korokban létesült építmények nyersanyagát biztosító kőzetek 
jelenleg ismert felszíni előfordulási helyeire hagyatkozottan történhet 
sokak által a valamikori bányák helyének utólagos meghatározása. Az 
ilyen megközelítés során teljesen érthető végeredményként adódik, hogy 
a város jelenlegi vagy közelmúltbeli belterületének peremén előforduló 
bányákban található kőzetek előfordulásai vették figyelembe.

10



Kraft János: A pécsi világörökség kőbányája

A jelenleg felismerhető bányák és a felhasználásra került kőzetek azonosí
tásának következményeként vált elfogadottá azon értékelés, hogy a város 
területén az ókortól kezdődően folyamatosan felhasznált kőanyag megszer
zésének helyét olyan bányaudvarokhoz kötik, melyek csak jóval később - 
sokszor más történelmi korban - lettek valójában művelési/termelési helyek. 
Sokak számára az is kevéssé ismert, hogy nem minden esetben történt 
az eredeti helyszínről a kőanyag megszerzése, hiszen a történelmi korok 
építői gyakran kőbanknak tekintették a korábbi korszakok építményeit. A 
másodlagos felhasználás azonban már többnyire nélkülözi a szakszerűsé
get, hiszen akkor már alacsonyabb fokú az építők igényessége.
Pécs városának és elődjének történelme során közel 1900 éven keresztül 
folyamatosan közkedvelt építőkő volt a szürke alapszínű középső-tri
ász korú mészkő. A város földtani viszonyainak részletes ismeretében 
megállapítható, hogy eredeti természetes állapotok esetén a jelenlegi 
előfordulási területeinél is jóval több helyen volt hozzáférhető. Tör
ténelmi korokban napjainknál jóval könnyebben volt fejthető, hiszen 
a város jelenlegi belterületén, számos helyen csak csekély mértékű 
terepátalakítást igénylő helyzetekkel mutatkozott. Sok évszázadot 
átívelő termelése és gyakori vagy általános felhasználása nem véletlen
szerűen történt, hiszen előfordulásainak többségénél a tektonikus meg- 
viseltség és a pados elválás miatt korábban már kézzel is lehetett fejteni. 
A történelmi város egyik kihasznált adottsága volt az is, hogy a mészkő 
durvább - ám építőanyagként használható - törmeléke minden olyan 
völgy talpvonalában általánosan előfordult, melynek kezdete a Mecsek 
gerincének közeléből indult délre. Tehát a történelmi idők építői szá
mára nagyon könnyen hozzáférhető volt a közkedveltté vált kőanyag az 
akkori építési helyek többségének közvetlen közelében.
A karsztosodás nélküli, vagyis a természetes állapotához közeli szürke 
mészkőre és nagyobb méretű törmelékére is jellemző még a megbízható 
fagyállóság. A pados elválású sávjaiból megszerezhető tömbök, lapok 
pedig a magas törő- és nyomószilárdságúak. Az egykoron csak tapasz
talati úton megszerzett ismeretek, majd a későbbi hagyományok alapján 
teljesen érthető, hogy felhasználása már az ókortól kezdődően egészen 
1970-ig folyamatos volt a város belterületén. Tartóssága eredményeként 
a rómaiak által emelt, majd napjainkig fennmaradt ókori építményekben 
ugyanúgy előfordul, mint a középkori városfalban, vagy a XX. század 
közepéig megvalósult térburkolatoknál. A napjainkban inkább már csak a 
város feletti hegyoldali terület terepszintjén - elsősorban a Misina-Tubes 
vonulatban - igen elterjedtem megtalálható szürke mészkő így válhatott 
egyik fontos összekötő kapoccsá a város különböző korú építményei
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Kraft János: A pécsi világörökség kőbányája

Rókus-doinbi részlet az 1970-es években készült fotón - előtérben a Pannónia Sörgyár

között. Megjegyezendő azonban, hogy beszerzése a középkorban már 
nemcsak a jelenlegi belterülettel lefedett bányákból, hanem az egykori 
építmények elbontásából is történhetett, tehát másodlagos felhasználási 
céllal igen gyakran alkalmazták. Az utóbbi évtizedekben megvalósult 
épületbontások vagy a műemlékek felújításai során nyilvánvalóvá vált, 
hogy a városban az idősebb és vegyes falazatú építmények többségében 
ingadozó mennyiséggel a mészkő igen gyakran megtalálható.
A jelenlegi belterület közelében, vagy annak peremén felismerhető gyakori 
előfordulások és a távolról is jól látható - az emberi jelenléthez szoros kötő
déssel kialakult - mesterséges kiképzésű hegyoldali kőzetfalak alapján sokak 
számára a történelmi bányászati helyek inkább csak a Tettyén vagy a Mecsek 
hegység gerincének közelében azonosíthatók. Ha azonban a város jelenlegi 
terepszintje alatti természetes kialakulású kőzetteret, valamint az ember által 
kialakított morfológiai formákat, feltöltéseket stb. részleteiben is megismer
jük, akkor nemcsak belátható, hanem bizonyítható is, hogy korábban más 
helyek igénybevételével történt a szürke mészkő folyamatos megszerzése. A 
történelmi korszakok építői által létesített bányahelyek geológiai, alkalmazott 
földtani, hidrogeológiai, morfológiai, várostörténeti stb. adatok és ismeretek 
alapján már pontosan meghatározhatók, hiszen az ókori és a későbbi építések 
során felhasznált anyagokat az építményekben jelenleg is azonosíthatjuk. A 
Rókus-domb és környéke sem őrizte meg a mindenki számára nyilvánvalóan 
a bányahelyre utaló jegyeket, de jelenlegi állapota és történelme alapján mégis 
e helyen került kialakításra a város egyik első kőbányája.
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ÍA történelmi időkben 
megkezdett, majd az 
| időszakos megszakítá- 

| sok ellenére sokáig foly- 
j tatott rókusi anyagnye- 
■ rést bizonyítja a jelen- 
I légi morfológiai állapot 
I és a külön mellékelt 
| földtani tömbszelvény. 
I A tömbszelvény össze

állítása a jelenlegi és a 
korábbi évtizedekben 

I felvett nyílt feltárások, 
valamint a területen 

mélyített fúrások alapján történt. Az általa bemutatott helyzetet támaszt
ják alá a jelenlegi mérnökgeológiai és morfológiai viszonyok, a Szigeti 
külváros északi részletének hosszú időszakon keresztül változatlan vá
rosszerkezete, valamint a XX. század első időszakában készült, és a terü
let egyedi részleteinek utólagos értékelését biztosító archív fotók. Az em
lítettek szintetizálása alapján teljesen érthetővé válik a történelmi idők
ben megvalósult bányászat hatásainak felismerése. A jelenlegi terepszint 
alatti kőzettér részletes ismeretében szembetűnő, hogy a szálkőzet terep
szinti előfordulása mellett a Bálicsi-völgy irányából érkező vizek által ki
alakított egykori patakmeder bevágódását a jelenlegi morfológiai hely
zettől eltérő állapottal lehet azonosítani. Napjainkban az egykori patak 
nyomvonalát jelző hordalékok lerakodási helye nem azonos a Rókus- 
dombon megtalálható jelenlegi mélyvonallal, hiszen annál nyugatabbra, 
és 5-8 m-rel magasabb abszolút helyzetben lehet az eredeti vagy a termé
szetes felhalmozódási helyet azonosítani. Mindezek mellett helyenként 
olyan antropogén feltöltés mutatkozik a területen, melyben nincs szabá
lyosság, csak az ember közreműködése által kialakult szeszélyesség.
A Rókus-dombon megmutatkozó eltérő mértékű beépítettség és az itt 
előforduló különböző építészeti stílusok, továbbá a város műemlékeiben 
megtalálható építőanyagok alapján belátható, hogy a terület és tágabb 
környéke a történelmi korokban megvalósult anyagnyerés emlékeit 
őrzi. Morfológiája nem természetes, hiszen nagy területen olyan anyag
hiány azonosítható, melyet a város történelmi vagy műemléki építmé
nyeinek megvalósulása eredményezett az azoknál felhasznált kőanyag 
ismeretében. E kijelentés megértéséhez fontos kiemelni, hogy a terüle
ten napjainkban is előbukkanó szürke mészkőfejek ugyanazon kőzet
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itteni jelentős területi előfordulással azonosítható jelenlétét bizonyítják, 
mely még számos helyen (kül- és belterületen egyaránt) megtalálható a 
város területén. A Rókus-dombon és az ahhoz közeli előfordulásokon a 
földtani és morfológiai viszonyok alapján azonban mindenütt hasonló 
vagy megegyező módon megcsonkítottak, tehát a város történelmi épít
ményeihez közkedvelten felhasznált középső triász korú mészkő terme
lési helyei a jelenlegi belterületen belüli bányák területéről származók. 
A dombon található és annak közelében már csak szórványosan előfor
duló rétegfejeket nem borítja olyan fedősáv, mely természetes módon 
alakult ki a lejtői üledékképződés törvényszerűségeinek megfelelve. A 
területen és annak környékén a fedősávot esetlegesen alkotható fiatalabb 
üledékek csak a terület nyugati felében, továbbá a mészkőtömeg felüle
tébe erózióval bemélyült árokban fordulnak elő, de ott már koncentrál
tan és észak-déli irányba elnyújtottam Utóbbi jelenség így egyértelmű 
bizonyíték arra, hogy a Bálicsi-völgy irányából érkező felszíni vizeket 
összegyűjtő és elvezető patakmeder természetes állapotában bevágódást 
eredményezett azon mészkőtömeg felületébe, melynek jelentős része 
eltávolításra került. A morfológiai átalakulása a ráutaló jegyek alapján az 
emberi történelem során történt, hiszen a természetes bevágódású árok 
nyomvonala a terület határain túli helyszíneknél folyamatosan követ
hető. A terület jelenlegi mélyvonalától eltérő helyzetben található patak
meder nyomvonalában vízzel szállítottan mozgó törmelékek és iszapok 
alakították ki valójában azon hordalékkúpot, amelynek tengelyvonala a 
Rókus utcától nyugatabbra (egykori Kiskereszt utca vonalában) találha- 
tóan alakult ki. A hordalékanyag lerakódása szétterüléssel és természetes 
osztályozódással történt a Szigeti úton is túlnyúlóan, hiszen az elvégző- 
dés déli peremvonalát az Athynai úton túli helyzettel lehet megtalálni.

Tubn

Rókns-domb és környéke topográfiai térképen és morfológiai lömbszelvényen
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A Bálicsi-völgy előtti - Rókus-dombhoz közeli - hordalékkúp helyzete 
és területi kiterjedése tehát egyértelműen pontosítja azon morfológiai 
helyzetet, mely a terület bányászattal való igénybevétele előtt valóságo
san fennállt. További bizonyító erejű adaléknak adódik, hogy a jelenleg 
található mélyvonalban és annak előterében nincs olyan anyaglerakó
dás és morfológiai forma, mely vízgyűjtő jelleg mellett a hordalékok 
irányításában való szerepet bizonyítaná, vagy igazolná. Helyette csak 
olyan árkos bemélyülés van, mely teljesen megfelel, és megegyezést 
mutat azon mesterségesen kialakított helyzettel, amely a város törté
nelmi térképein ábrázoltan gyakran előfordul, ám szinte minden esetben 
többször megvalósított korrekciókkal. A térképeken is megtalálhatóan 
rögzített beavatkozások azonban már a bányászat megkezdése utáni 
Szigeti külváros kialakulásához és történelmi fejlődéséhez kötődnek. A 
történelmi térképeken ábrázolt állapotok szerint egyre inkább kihasz
nálták azon korábban kialakított mesterséges állapotot, hogy a Bálicsi- 
patak nyomvonala által irányított csapadékokat szükség szerint a volt 
bányaterületen is átvezethették. Ekkor nemcsak megvalósították a kül
város építményeinek védelmét, hanem így részlegesen kielégíthették 
a város egykori iparának közeli helyein keletkezett állandó vagy eseti 
vízigényeket. A történelmi térképek tehát minden esetben arra utalnak, 
hogy a rókusi és annak környékén megvalósult kőbányászat kezdetének 
és fénykorának időpontját jóval előbbre kell helyezni.
A kezdetek időpontjának meghatározásához segítséget biztosít azon 
műemlék is, melyet Idrisz baba türbéjeként ismerünk. A hódoltság kez
dete után Pécsett élt személy síremlékének építése a XVI. század végére 
datált, tehát a későbbiekben az építmény közvetlen környezetében már 
nem változhatott meg jelentősen a terepszint. így az építmény környé-
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kén a lejtésviszonyok minden bizonnyal azonosak az építésének idején 
érvényesekkel. Az épület sajátossága, hogy az egykori Bálicsi-patak 
medrének közelében, de attól keletre található. A XX. században tudato
san felszámolt patak keleti oldalán, ám jóval annak egykori mederszintje 
feletti a síremlék. Tehát a türbe építésének idején még állandóan funk
cionálhatott a patak, hiszen csak a későbbiekben kerültek építmények 
megszüntetett nyomvonalának helyére. E helyi jellemzőre, valamint a 
bányászattal felfedezett, majd lakossági ellátáshoz foglalt nem távoli 
helyzetű Rókus forrás későbbi tartós vízellátó szerepére alapozottan 
okkal valószínűsíthető, hogy a hódoltság első időszakában még tartósan 
történt kőanyag megszerzése a domb területén és annak környékén. A 
későbbiekben már csak időszakosan végzett anyagnyerő tevékenység
nek későbbi eredményeként adódott, hogy az egykori bányaterületnek 
csak a XIX. századi beépítésekor ismerik meg és csatlakoztatják be az 
ellátó rendszerbe a véletlenül felfedezett Kisgyűd forrást. A szórványos 
várostörténeti adatok szerint tehát nem csak a magasabban megtalálható 
természetes állapotok miatt a bányászati helyszínre természetes kifolyás
sal megmutatkozó vízkilépésből (Rókus-forrás), hanem az anyagnyerés 
területén belüli későbbiekben mesterségesen fakasztott forrásból is nyer
hetett tartós ellátást a Szigeti külváros lakossága.

Köztudott, hogy a török
kor előtti városban in
kább csak laza, vagyis az 
akkori városfalon belül 
mindenképpen foltszerű 
volt a beépítettség. A kö
zépkorban létesült épít
mények kőanyagát még 
igen gyakran az óko
ri építmények romjainak 
elbontásával szerezték 
meg. A tudatos bontások 
és azok anyagának má

sodlagos felhasználásának egyik legárulkodóbb bizonyítéka a napjaink
ban is megtalálható középkori városfal. Nemcsak a XIII. században épült 
falhoz felhasznált kőzetek változatossága, hanem a fal nyomvonala is iga
zolja, hogy a középkorban nem volt cél az ókori város megtartása vagy 
megismétlése. Valójában nem volt igény és szervezettség arra, hogy annak 
korábbi helyén az újabb várost létrehozzák, hiszen az egykori Sopianae 
városának területét határozottan átvágja a középkori városfal nyomvona

rí mmíuu cujuti /> uuii u —
előtérben a közeli források közkifolyója
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la. Azonban a rómaiak építményei gyakorlatiasan felhasználhatók voltak 
a fal építéséhez, hiszen időálló kőanyagok felhasználásával létesültek. Az 
eredeti - ókori - bányászati helyek is közel voltak a városfal nyugati rész
letéhez, tehát utólagosan nem lehet meglepő, hogy a jelzett égtájnál a fal
részlet építőanyaga a másodlagosan felhasznált anyagokkal és az egyko
ri megszerzési helyhez közeli bányaterületek újabb igénybevételével biz
tosítható volt. Ennek eredményeként adódik, hogy viszonylag egységes 
lett a városfal ezen eredeti részlete, de az ókori építmények akkori terep
szintek feletti részletei szinte teljesen felszámolódtak. Itt kell megemlíteni, 
hogy a középkori városfal létesítése nemcsak a római építmények elbontá
sából történt, hanem a nagy mennyiségű anyagfelhasználás új bányák lé
tesítését is igényelte. Az akkori tömegigények kielégítése érdekébe törté
nik a középkorban a tettye-völgyi első kőbányák létesítése, valamint a vá
rosfal környéki területsávban a fokozottabb kőtermelés megkezdése.
A történelmi idők sorrendisége és a város területén megvalósult építő 
tevékenységek alapján értelemszerűen adódik, hogy a Rókus-domb 
bányászata a rómaiak által, vagyis az ókorban kezdeményezetten indult. 
Tudatosságuk alapján minden bizonnyal ekkor valósult meg a legna
gyobb mértékű kitermelés a területről. Az általuk kialakított művelési 
helyet azonban nem gödörszerűnek kell elképzelnünk, hiszen a pécsi 
történelmi bányahelyek többsége nem gödörmélyítéssel, hanem a lejtő
iránnyal ellentétesen végzett előrehaladással bővült. Az akkori kézi fej
tés nem igényelte a nagy vagy magas falakból történő termelést, tehát az 
első római bányahelyek nem lehetnek azonosak a napjainkban látható 
azon bányaudvarokkal, amelyeknél 20 m-t is meghaladó koronaszintű 
falakat láthatunk. Kihasználhatták egykoron, hogy a felhasználási célok
hoz kedvező adottságú kőanyag az építési hely közelében nagy terüle
ten könnyen hozzáférhető az építési helyek közelében. Tekintettel arra, 
hogy a római város építményei, valamint a világörökségi értékek közé 
felvett ókeresztény temető emlékhelyei huzamosabb ideig épültek, lehe
tőség volt arra is, hogy a rómaiak által nem beépített helyszíneken az 
anyagnyerés kelet-nyugati irányba elnyújtott legyen. Az ilyen módon 
végzett művelést elősegítette, hogy a szürke mészkő napjainkban sem 
szűk foltban található a Rókus-dombon és annak környékén, hanem 
sok száz m-es hosszban ingadozó területi szélességgel mutatkozik meg 
a terepszint közelében a jelenleg már építményekkel takart Hunyadi u. 
és a Makár-hegy közötti területsávban. Az ókori nagy területen meg
valósítható anyagnyeréshez kapcsolódóan jól megfigyelhető a római 
építményeknél azon jelenség is, hogy igyekeztek minden méretű követ 
felhasználni. Nemcsak a nagyméretű kváderköveket fejtették, vagy hasí-

17



Kraft János: A pécsi világörökség kőbányája

tották, hanem a jóval kisebb darabokat is szorgalmasan összegyűjtötték. 
Emiatt nem lehet véletlen, hogy építményeikben igen változatos méretű 
törmelékeket találunk, hiszen nemcsak a szürke mészkő tulajdonságai
val voltak tisztában, hanem az azt összefogó habarcsok technológiájának 
követelményeit is magas szinten ismerték.

Az ókorban megvalósult 
bányászat kezdete és mér
téke napjainkban úgy isme
retlen, hogy az utólagos 
rekonstrukció a kezdeti és 
a végállapot közötti idősza
kot nem részletezheti. Mégis 
gyanítható, hogy a rómaiak 
bányászata során még nem 
alakulhatott ki tudatosan a 
területen azon mélyvonal, 
melynek környéke csak a 
XIX. században került beépí
tésre. Az egykori Bálicsi- 
pataknak mederszintje alatti 

termelési helyzet - az ókori bányaszint alá tartó lesüllyedés, árkos bevá
gások stb. - inkább csak a középkorban következhetett be. Az ókorban 
nem volt cél olyan morfológiát kialakítani, mely a felszíni vizek termé
szetes lefolyását cél nélkül megváltoztatta. Akkoriban inkább igyekeztek 
a Mecsekről érkező felszíni vizeket úgy irányítani, hogy azok az akkori 
településtől távolabbi nyomvonallal érkezzenek le a medenceterületre. 
A középkorban kiépülő Szigeti külváros védelme azonban igényelte a 
Bálicsi-patak eseti vízrendezését. A völgy előtti hordalékanyag elterje
dése alapján okkal feltételezhető, hogy akkor több esetben módosíthattak 
az eredeti nyomvonalon, és időszakosan akár a bányaterületen is átve
zettek felszíni vizeket. Azonban a Rókus-forrás megmutatkozása, majd 
vizének vezetékbe történő bevezetése után már nem lehetett az erózió 
miatt csak úgy szabadon átvezetni a csapadékokat.
Az ókorban megkezdett, majd a későbbi történelmi időkben megszakí
tásokkal megvalósult anyagnyerés eredményeként a Rókus-dombnak és 
tágabb környékének morfológiája véglegesen megváltozott, határozottan 
átalakult. A területre és a környékre jellemző földtani viszonyok részle
tes ismeretében azonban megközelítőleg visszaidézhető, hogy a sok év
százados anyagnyerések milyen morfológiai helyzetben kezdődtek meg. 
Az eredeti vagy természetes állapotok meghatározásához kiindulási ala-
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pot jelent a napjainkig letaroltságot mutató terepfelszín, valamint annak 
közvetlen hátterében és előterében megmutatkozó további - bányásza
ti célt csak kivételesen jelentő - kőzetek helyzete, utóbbiak adottságai és 
az általános mérnökgeológiai viszonyok. így eljutunk azon morfológiai 
képhez, melybe törés nélkül illeszkedik a Bálicsi-völgy felszámolt - jel
legzetes töréssel haladóan bevágódott - patakjának eredeti nyomvonala 
ugyanúgy, mint az elszigeteltséggel található Idrisz baba türbéje. Az ókor
ban megkezdett tevékenységet egyértelműen alátámasztják a rómaiak ál
tal létrehozott és napjainkig megtalálható építményeik azon maradványa
ikkal, amelyek a dombon előforduló mészkő felhasználásával készültek. 
Az általuk kialakított bányászati helyen végzett további anyagnyerések
nél a folyamatosságot pedig jelzi többek között a középkori városfal, majd

a Szigeti külváros kiala
kulása, és végezetül a vá
rosrésznek a bányaterü
letről is megvalósított tar
tós vízellátása. Mindezek 
figyelembevételével azo
nosítható, hogy bánya
fal kiképzése nélkül 1-25 
m-es vastagságú kőzettér 
eltávolítására került sor a 
múltban. A visszahagyott 
termelési helyeknek lejtőiA bányászat során kialakított, majd a XIX. században 

részlegesen beépített mélyvonal
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A történelmi bányászattal igénybevett terület 
rekonstrukciója a Rókus-dombon és környékén

Jelmagyarázat: 1. A kőbányászat területe, 2. Bálicsi- 
patak természetes nyomvonala, 3. Bálicsi-patak által 
kialakított hordalékkúp, 4. Bányaterületen tudatosan 

létesített, felszíni vizeket gyűjtő és elvezető mélyvonal.

hordalékokkal lefedett rész
letei lettek a későbbiekben 
szőlőterületek. A fedettséget 
nem kapó, borítást nélkülö
ző részletek területén viszont 
napjainkig megmaradhattak 
azon mészkőfejek, melyek
nek előfordulási helye napja
inkban is azonosítható.
A Rókus-domb és a városnak 
még több részlete sem őrizte 
meg a mindenki számára nyil
vánvalóan a történelmi idők
ben megvalósult anyagnye
résekre utaló jegyeket. Azon
ban a terepszint alatti - szinte 
mindenütt csak antropogén 
feltöltéssel borított - termé
szetes építőanyagként fel
használt kőzetek adottsá
gainak és tulajdonságainak 
ismeretében, valamint a je
lenlegi morfológiai formák 
alapján nagy biztonsággal 
le lehet határolni az egykori

bányászattal átalakított területeket a városban. A jelenlegi épített környe
zet alatt a Rókus-dombon és a tágabb környezetben azon szürke mész
kő helyezkedik el, mely az ókortól kezdődően igen sok pécsi épülethez 
felhasználásra került. A rómaiak által elsőként igénybe vett területen a 
későbbiekben még többször is megvalósult az anyagnyerés, de az már 
egyik időszakában sem volt olyan jelentős mértékű, mint az ókorban. 
Nem lehet teljességgel kizárni viszont, hogy a rómaiak további közeli 
helyeken - elsősorban a Makár-hegy DK-i részletén - is kezdeményez
tek anyagnyeréseket, szintén a szürke mészkő megszerzése érdekében. 
Utóbbi helyszínen még a XX. század elején is végeztek szervezett és több 
bányakataszterben is rögzített termelést, hiszen a Batsányi utca környé
kén a telekbelsőkben jelenleg is vannak 4 m-nél magasabb, és hellyel- 
közzel olyan nyitott bányafalak, ahol a középső triász időszaki szürke 
mészkő előfordulása azonosítható. Kőzettani jegyek alapján a telekha
tárokat is alkotó falakban megmutatkozó kőzet teljesen azonos a Rókus-
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dombon előfordulóval, valamint a későbbiekben megnyitott tettyei és 
bárány-tetői kőbányáknál termelt kőanyaggal.

0 12 3 4 km

A középső triász szürke mészkő jelentősebb termelési helyei és 
művelési időszakai Pécsett

Jelmagyarázat: 1. ókorban megnyitott és a XIX. (?) sz.-ig működő, 2. középkorban 
(ókorban?) megnyitott és a XX. sz. elejéig működő, 3. XIX. sz.-ban megnyitott és a 

XX. sz.-ban is tartósan művelt kőbányák

A város napjainkban ismert műemlékeinek évszázadokon keresztül nagy 
tömegben megbízható minőségű építőanyagot biztosító szürke mészkő 
jelenlegi előfordulási helyein nincs működő bánya Pécsett. A napjainkban 
keletkező helyi igények így inkább a többnyire gyengébb minőségű és város
idegen kőanyagok vagy műkövek használatát favorizálják. Még a történelmi 
épületekhez esetlegesen szükségessé váló, akár bontások során szelektíven 
megszerezhető eredeti kőanyag megszerzésére sincs törekvés, pedig a szürke 
mészkő adottságai alapján másodlagos felhasználási céllal elfogadott térbur
kolat volt az ókortól kezdődően a városban. Jelenleg már szegélykőként sem 
kerül felhasználásra, hiszen az utóbbi évtizedekben használata elfelejtődött.

21



MECSEKSZENTKÚTI TÖRTÉNETEK

Baranyai Pál

2007. január 13-án a „Baranyai Aurél-emléktúra" a 24-es autóbusz 
szentkúti végállomásától rajtolt. A Kancsal- és a Rózsa-forrást érint
ve a haranglábnál néhány percre megállt a társaság, és Tóth Klári, a túra 

vezetője arra kért, mondjak néhány szót a Szentkút-forrás történetéről. 
Ekkor gondoltam először arra, hogy rendszereznem kellene ismeretei
met erről az oly sokak által kedvelt kirándulóhelyről, különös tekintettel 
az egyik legrégebben foglalt mecseki-pécsi vízkilépésre, mely a történeti 
források csoportjába tartozik. Az is sarkallt, hogy közkinccsé tegyem 
Dörre Tivadar 1888-ban készült rajzát, amelyet tudomásom szerint keve
sen ismernek, valamint hírt adjak a már majdnem feledésbe ment szep
temberi Mária-búcsúnap felújításáról.
A Dél-Dunántúl legrégebben (1940) védetté nyilvánított forrása a pécsi Isten- 
kút. Az 1996. évi Lili, törvény a természet védelméről úgy határozott, hogy 
ma már az ország valamennyi forrása védelem alatt áll. A törvény szerint 
forrás a felszín alatti víz természetes felszínre bukkanása, ha a vízhozam 
tartósan meghaladja az 5 liter/percet, akkor is, ha időszakosan elapad.
Pécsett egyetlen forrás élvez műemléki védelmet: a 18. században épült, 
barokk szoborral díszített Nepomuki Szent János-kút a Rigóder úton 
(hrsz: 38823/11; 38768). A 22509/1958 számú OMF-rendelet szerint a for
rás foglalata MII - műemlék jellegű - minősítésű. A Szentkút-forrás olyan 
történelmi, kulturális értéket képvisel, amely szintén műemléki védel
met érdemel. Börcsök Györgynek és az általa vezetett Történeti Osztály 
tagjainak is szíves figyelmébe ajánlom az alábbiakat. Reményeim szerint 
az ő ismereteikkel kiegészítve jó eséllyel kezdeményezhetik a Szentkút- 
forrás műemlékké nyilvánítását.

Mecsekszentkút és a pálosok

Szentkút 1950 óta tartozik Pécshez. 1930-ig Mecsekszentkút néven 
önálló község, 1931 és 1950 között - Magyaréi röggel, Rácvárossal 
és Pataccsal egyetemben - Mecsekalja része volt. Magyarürög és Patacs 

korai történetét a magyar alapítású pálos szerzetesrend kapcsolja össze. 
1225-ben Bertalan pécsi püspök kolostort építtetett Szent Jakab hegyén. 
Ide telepítette a Mecseken elszórtan élő remetéket. A püspöki levéltár
ban őrzik azon telkek listáját, amelyeket a pálosok Ürögben és Patacson 
kaptak. I. Lajos király megerősítő okmánya 1369-ből való. (A pálosoknak
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a török idők előtt csak egyes tö
redékes részeken volt Patacson 
és Ürögben birtokjoguk, de föl
desúri joguk nem.) 
A korai középkorban a mai 
Szentkút és környéke Ireg, 
Irüg, Ürög határához tartozott. 
A török hódoltság után hama
rosan pálos szerzetesek tele
pedtek meg Szentkúton, ahol 
1786-ig, a rend eltörléséig tar
tózkodtak. Zárdaépületük a 19. században pusztult el. 1880 táján ala
kult ki a német „kisházasok" falucskája egy sor házzal. Lakossága lassan 
kicserélődött, részben magyar nyelvre tért át. Szentkút korábbi névvál
tozatai Pesti János kutatásai alapján: 1778: Sacer Fons; 1778: Statua Bv. 
lapidea a PP Ord. S. Pauli....... erecta; 1778: Fons lapideus ab iisdem P.P.
extractus; 18. század: Terrenum Eremitarium Sacra fontanorium; 1850: 
„Szent kút"; 1809,1860: Szent kút; 1818,1891: Szent-Kut; 1865: Sz-kut; 
1973, 1977,1978, 1980,1995: Mecsekszentkút.
Patacs és Ürög - a Jakab-heggyel és Szentkúttal - I. Lipót király 1703. évi 
adománylevele alapján a pécsi klérusnak jutott, melyet a kamarai hatóság 
képviselője a birtokba a szokásos módon be is vezetett. Nyoma maradt (pro 
restauranda Ecclesia sacro fontana B.M.U.K.L.64.), hogy a szentkúti templom 
helyreállítására, amely mellett egy pécsi pálos háznak egyik papja működött, 
a szenterzsébeti plébános 10 forintot hagyott már az 1713. évben.
A pálosok rendjének feloszlatása után a pécsi pálosok szentkúti kis bir
toka, melyet az 1720 körüli évekből a pécsi klérus szívességéből bírtak, a 
kis rezidenciával, templommal, fekvőségekkel együtt a vallásalap kezelé
sébe került. Ennek az okmányokban „szentkúti diverticulum"-nak neve
zett birtokrésznek a megvétele a káptalannak sok utánjárásába került.
Ürög és Szentkút régi térképei a pécsi Káptalani Levéltár katalógusában 
találhatók.
Tímár György foglalta össze a pécsi plébániák és lelkészségek, templo
mok és kápolnák török hódoltság utáni rendjét. A Szent Márton püspök 
tiszteletére, a pálosok ősi templomának romjaiból Patacson épült temp
lom - és 1949-ig a magyarürögi is - a pécs-rácvárosi plébániához tartozott. 
A plébánia területén volt még a Jakab-hegyi pálos monostor, 1745-1815 
között misézésre alkalmas templommal, Szentmiklós, valamint Szentkút. 
Utóbbi 1949-ben a pécs-ürögi lelkészséghez került. Szentkúton 1787-ig 
kis pálos rendház állt. A 18. században épült itt templomocska, korábban 
Nagyboldogasszony, majd Fájdalmas Anya tiszteletére szentelve.
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A „SZENTKÚTI PER"

1802 májusa és 1803 januárja között zajlott az ún. „szentkúti per".
A pécsi akadémia néhány hallgatóját azzal vádolták, hogy feldúlták 

a korábbi pálos templomot, berendezését megrongálták. Ez az incidens 
szerepelt az akadémia Győrbe telepítésének indoklásában is. Szentkirá
lyi István Buck József pecsétjének leírásakor számolt be a helyszínelés
ről. A szentkúti per folyamán, az elhagyott templom és annak berende
zése, valamint kegytárgyai iránti tiszteletlenséggel vádolt tanulók mentő 
tanúi között szerepelt Buck József, a pécsi rajziskola tanára is, aki 1802. 
szeptember 9-én, német nyelven, írásosan igazolta, hogy két év előtt 
Szentkúton (Heil. Brüdl) a templomot is megnézte. Abban egy pulyka
családot talált, récéket is, a templom belül piszkos volt és gondozatlan. 
Ő a kis sekrestyeajtón ment be, mely már nyitva volt. Szentkútra Seidl 
Antal pécsváradi erdőmester kocsiján és társaságában ment, ki szintén 
hajlandó fentieket bizonyítani. E nyilatkozatra Buck szeptember 16-án 
az esküt letette. (Az okmányon szokatlanul szép pecsét van; látszik, hogy 
tervezője, tulajdonosa képzett és gyakorlott rajztanár volt. A címerpajzs 
fatörzsből nő ki és felül ágdíszeken korona, fölötte a nap, gazdag sugár- 
özönben. A címerpajzsban Diana ülő helyzetben, fején görög sisakkal. 
Egyik kezében rokka, másikban lándzsa, mellette pajzs. A címerpajzs két 
oldalán tulipán és stilizált lomb- és ágdísz. Az okmány szövege német, 
nyilvánvalóan maga is német nyelvű volt. Nevét saját kezűleg Joseph 
Buck formában írta; állása rajztanár - Lehrer an der Zeichenschule.) 
A szentkúti templom sorsa 1810-ben pecsételődött meg. Ekkor úgy 
határoztak, mivel már elég rossz állapotú, omlatag, ezért lebontják, és 
az anyagot a magyarürögi téglaégető házba építik. Koller nagyprépost 
ajánlatára azt is eldöntötte a káptalan, hogy a szobrok a németürögi 
templomba vitessenek (1809. július 1.). A bontáshoz a megyés püspök 
belegyezését kellett kérni (1810. január 6.). Király I. József nem szívesen 
bár, de beleegyezett, hogy a templomot szétszedjék, csak azt kötötte ki, 
hogy helyére valamilyen szent jel kerüljön, hogy hirdesse, ott istentisz
teletre szánt hely volt. Erre határozatba ment, hogy a lebontandó temp
lom helyén keresztet fognak állítani (1810. január 16.). (Az egykori, a kút 
közelében lévő és 1810-ben lebontott kis templom, kápolna helyén emelt 
kőkeresztet 1998-ban újították fel legutóbb.)
A szentkúti borkimérő ház közvetlenül az út szélén állt, úgy, hogy a 
kocsik tengelye szinte a falat érintette, ezért azt is tervbe vették, hogy 
ezt az épületet eladják, és a pálosok egykori házát, kis rezidenciáját ala
kítják át erre a célra.
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Az ÜRÖGI ÉS A SZENTKÚTI KOLOSTOR

Dercsényi Dezső számol be arról, hogy Ürögön állt egy régebbi ko
lostor, amelyet már a 12. század végén említettek. Az ágostonos 
kanonoké volt és a Boldogságos Szűz Máriának szentelték. Erről az épü

letről csak annyit tudunk, hogy a tatárjáráskor leégett, és három év múl
va perjele, hogy az épületet helyreállíthassa, eladta malmát az Ürögön 
lakó Odulmann nevű ácsnak. A kolostor nem lehetett gazdag, mert 1333 
második felében 15 báni dénár pápai tizedet fizetett, ami a legkisebb falu 
templomának tizede volt. Ürög plébániája ugyanakkor 28 báni dénárt fi
zetett, tehát jövedelmét a kolostorénál közel kétszeresére becsülték. Fel
tehetően ennek az egyháznak maradványait rejti az ürögi templom.
Csak néhány okmány emlékezik meg a tatároknak Baranyában való 
garázdálkodásáról. Az egyik 1297-ből való. Az Ürögön levő peres malom
ról van szó, melyet a Jakab-hegyi pálosok három évre azután adtak el, 
mikor a tatárok egyházukat felégették. (Rogerius: Carmen miserabile, 
caput XL -1297.)
Szentkirályi István az ürögi monostor adatai között említi Frater Mihály 
prépost követelését a Jakab-hegyi pálos szerzetesekkel szemben az 
Ürögnél folyó patakon lévő malom használatára 1393-ban. Még egy adat 
az ürögi malmokról: 1757. május 5-én Kozári Mihály, Batthyány Károly 
gróf üszögi provizora, pécsi lakos eladta ürögi malmát a káptalannak, 
mely Vörös Benedek malmától északra feküdt.
A Janus Pannonius Múzeum Régészeti Adattára 1972-ben a következők
kel gyarapodott: a mecsekszentkúti temetőben a föld alatt értékes fal
maradványok vannak 20 cm széles és 45-50 cm magas ablaknyílásokkal. 
Ugyanitt a török idők után épült templom alapfalai, a háta mögött és 
oldalt a pálos kolostor falmaradványai, mint Makkosmárián, körülvették 
a templomot. A templom mérete: 20 x 8 m + kb. 4 m a kolostort kerítő fal. 
A török idők előtti kápolna ablakai gót stílűek. A törökök utáni templom 
kerékvető köve 1972 előtt pár évvel még látható volt.

Az ÜRÖGI VÖLGY ÉS KÖRNYÉKÉNEK VÍZFÖLDTANA

Az ürögi malmokat az Istenkúti-patak (Ürögi-patak) hajtotta, melyet 
számos forrás vize táplált. Az idők során több vízföldtani szakvéle
mény, tanulmány készült, ezek közül az általam ismert legrégibb 1898-ban 

Farkas Kálmán és Szontagh Tamás vizsgálatait foglalta össze. Ebből idézek: 
„...A Szt. Jakab-hegyi homokkő határától keletre haladva a szintén tri
ász szisztémájú alsó és felső verfeni palák (lapor) következnek. Vöröses,
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A Szentkút-forrásra az 1930-as évek végén épített 
harangláb-kápolna és a 2001-ben felújított kifolyó (2001)

szürkés, néha zöldes szí
nű, vékony rétegzésű agya
gos vagy homokos palák 
ezek, amelyeknek fő dőlési 
iránya a Magyar-Üröghtől 
délre eső részben dé
li és délnyugati, az észak
ra eső részben északkeleti. 
A verfeni pala itt gyúró
dott és igen változó petro- 
gráfiai tulajdonságú kőzet, 
amely már valamivel jobb 
vízgyűjtő, de azért csak 
kis forrásoknak ad életet. 
Az alsó és felső verfeni pa
lákban látjuk a Szent-kutat, 
az Isten- kutat, a csoronikai, 
bálicsi, kis és nagy szkókói 
és Frühweis-féle összes for
rásokat. E források, kivé
ve az Isten-kutat, könnyen 
fertőződő területen feksze
nek. Csekély mélységből 
fakadnak, talajvizekkel ke
verednek..."
Böckh János 1900-as véle
ménye is ide kívánkozik: 

„...Az Üröghi völgyben több helyen jelentkeznek források; így mindjárt 
Német-Ürögh község északi végén van a Mária-forrás a völgy nyugati 
oldalán; kissé fellebb a Dollinger-kút látható, melynek tőszomszédságá
ban és magasabban a malomárok folyik, s azt hiszem, hogy e kút vize 
ebből szüremlik át. Még tovább felfelé is vannak a völgy talpában for
rások, s itt egy helyt kutató fúrást is végeztek. E fúrás közelében van 
a Gerendás-forrás, s még feljebb a völgyben felírásos kőlappal bíró 
forrás fakad, melynek vize 1899. október 27-én 1045-kor 12 °C volt, a 
levegő ekkor 9,5 °C-t mutatott. Közelében a Szentkút vize csörgedezik. 
Az Üröghi völgy talpán jelentkező vizek nem egyebek, mint könnyen 
fertőződő talajvizek..."
Balázs Ferenc és Kraft János 1998-ban kiadott könyvükben így írnak: 
„...A vízgyűjtő északi peremén a werfeni palaöv által duzzasztott
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karsztminőségű vízből táplálkozó források találhatók. Ezek a Szentkúti-, 
a Rózsa-, Kismélyvölgyi-, Széchenyi-, valamint a középdaindoli főforrá
sok és több kisebb forrás..."
Szabó Pál Zoltán a Makár-hegyen talált bronzkori leletek, halászati eszkö
zök, valamint az ürögi rét morfológiája alapján 1943-ban megkockáztatott 
egy kérdést: volt-e valamikor csillogó felületű tó, volt-e mesterséges gát 
a Makár-hegy mögött leereszkedő út csapásában, a malomig? („A völgy 
Szentkútig ér, hol tán még a kereszténység előtti mithoszok foglaltak for
rást.") 1947-ben ismét visszatér ehhez a gondolathoz. Arra a megállapí
tásra jutott, hogy Pécs környékén két völgyben lehetne csekély költséggel 
völgyzáró gátas vízgyűjtőt létesíteni: a Lámpás- és az Ürögi völgyben.

A SZENTKÚT-FORRÁS

(Harangláb-forrás, Sacer fons)

Pécs város belterületének északnyuga
ti peremén, a mecsekszentkúti völgy
főnél fakad az egyik legrégibb pécsi-me

cseki forrás, melynek első foglalása a kö
zépkorban történt, és számos legenda 
fűződik hozzá. A történeti források cso
portjába tartozik. A latin sacer szentelt he
lyet, a fons forrást, vízforrást jelent. Ma
napság a Szentkút- és Harangláb-forrás 
elnevezést egyaránt használják.
Foglalt forrás. Az akna téglából falazott, 
vakolt. Átmérője: 1,4 x 1,8 m, talpmély
sége: -2,2 m, a vízszint mélysége: -1,0 m. 
A medence fedését a föléje épített harang
láb-kápolna biztosítja. A forrás környezete 
tiszta, gondozott, de védterülete nincs 
kialakítva, a talajfelszín északról feléje 
lejt, az aknában becsurgás tapasztalható. 
A lemezajtókkal zárt forrásmedencéhez 
lépcsősor vezet. A medencéből fedett

A zárt lemezajtó mögötti, merítős 
forráskúthoz lépcsősor vezet. A szo
borfülkéket üveglapok fedik. (2002)

csővezetéken jut a víz a korábbi betonvályú helyén kialakított, támfalba 
épített kifolyóhoz. A terméskővel burkolt támfalat és a kifolyócsövet 
2001-ben újították fel.
Rónaki Lászlótól tudom, hogy Hellényi Miksa anyagában fénykép 
van a forrásról és egy megjegyzés, miszerint Radonay Mátyás püspök
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(1687-1703) gyakran felkereste e csendes helyet, amit a pálosoknak aján
dékozott. Rónaki László 1960-70-es években mért adatai szerint a for
rás vízhozama tartósan 10-15 liter/perc körüli. (Mértek már szélsőséges 
értékeket is: Q = 1 - 100 1/perc.). A Szentkút-forrás szerepel az országos 
nyilvántartásban, a Vízrajzi Évkönyvben, az ANTSZ által ellenőrzött 
források és kutak listáján, és az édesapámtól, Baranyai Auréltól örökölt 
Csokonay-féle mecseki források lajstromában is.
A Szentkút-forrásról, illetve a régi kápolnáról Dörre Tivadar rajza jelent 
meg először nyomtatásban. 1888-ban készítette, amikor Pécsett járt, hogy 
rajzaival kiegészítse Gerecze Péter beszámolóját: „... A Makárdomb nyu
gati tövében húzódik az a bájos, szép völgy, melynek dús erdővel borí
tott fenekén fakad a „Szent kút" forrása, a Mecsek alján. A völgy oldalait 
minden felé dús szőlőskertek, egyszerű nyaralók és pinceházak, a kút 
felé a néhány házból álló Szent-kút község, a nyílt déli részen pedig 
Magyar-Ürögh, s nyugaton a komor Jakab-hegy teszik festőien változa
tossá. A völgykatlan fenekén a csodavizű forrás kápolnaszerű épületbe 
van foglalva, melyet Mária szobra ékesítene, ha a búcsújárók naiv kegye
lettel tüllruhába nem öltöztették és ékes szalagokkal tele nem aggatták 
volna. Előtte két óriási hars, amelyek árnyában búcsúsok és kirándulók a 
mindig kéznél levő mecseki cigány muzsikusok zenéje mellett szokták a 
tavasz és a szép vidék kellemeit élvezni. Ilyen alkalommal jutott a dádé 
és két fia rajzolónk irónja hegyére..."
Nem csak Gerecze Péter dicsérte e kies helyet. Lobkovitz herceg 
Szentkutat kiválóan egészségesnek, nyaralótelep létesítésére alkalmas 
helynek, levegőjét Gleichenbergével azonosnak ítélte. A 19. században a 
túrázók egyik célállomása volt. 1892-ben a Mecsek Egyesület szentkúti 
kirándulásán Remeterétre is elsétáltak, és megnézték az ott levő cigány
putrikat. Az erdészek szívesen alkalmazták a cigányokat, és gyakran 
telepítették le őket erdeikben.
1893-ban felmerült egy szentkúti szanatórium ötlete is. A Mecsek Egye
sület az alábbi kérelemmel fordult a terület birtokosához:
„Nagyságos és Főtisztelendő Káptalan!
Városunk lakosságának minden rétegében hosszú idő óta nyilvánul az 
az óhaj, vajha lenne egy olyan hely, ahol a forró nyári napok elől menek
vést remélve az erdei lég üdítő balzsamában pár hetet töltsön... Először 
az építkezésre szükséges hely kijelölésére kellett gondolnunk, ám e 
tekintetben föladatunk rendkívül meg lett könnyítve, miután a minden 
oldalról nyilvánított vélemény és óhaj egy szóban pontosul össze, s e szó, 
e név: Szentkút!..."
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A SZENTKÚTI BÚCSÚ

Mecseki cigány muzsikusok - 1888 
(Dörre Tivadar rajza)

Befejezésül Lantosné Imre Máriát hívom segítségül, aki a pécsi egy
házmegye csodaforrásainak és szentkútjainak tudós ismerője.

„...A szakrális tájak egyik legősibb kul
tuszhelye a forrás és a kút ... A forrás 
vize a Biblia szerint az örök, soha be nem 
fejeződő élet szimbóluma, egyúttal az 
újjászületés jelképe ... A víz mint őselem 
a teremtés, a nemzés forrása ... A rituá
lis tisztító funkció mellett széles körben 
ismert a források, kutak gyógyító szerepe. 
A török hódoltságot követően 1786-ig, a 
rend eltörléséig pálos remeték gondoz
ták a Szentkút-forrásra épített házacskát, 
melyet több, fogadalmi célból felajánlott 
szent szobra ékesített... A jelenlegi harang
láb alján, három falmélyedésben, közé
pen Immaculata festett homokkő szobra, 
balján Jézus Szíve, jobbján Szent József 
gipszszobra látható. Az üveggel lezárt fül
kék előtt kettő-három-kettő gyertyatartó, 
melyekben a Mária-ünnepek alkalmából 
gyertyát gyújtottak. A szentkúti régi kápolna eredetlegendája megemlé
kezik arról, hogy a forrás vize egykor vakokat gyógyított. A18. században 
virágzó búcsújáró hely nemcsak Pécs környékéről és az egyházmegye tol
nai részéről (Szekszárd, Kakasd, Cikó), hanem Pozsega és Szlavónia terü
letéről, valamint Győrből is vonzott gyógyulást kereső zarándokokat.
A pécsi-mecseki Szentkút-forrás tehát búcsúhelyi szentkút. A századfor
dulón a búcsút Nagyboldogasszonykor tartották. Az 1930-as évek végén 
a kút felépítményére harangtornyot emeltek, harangját Kisasszony nap
ján szentelték fel. (A korábbi haranglábat a jelenlegitől néhány méterre 
északnyugatra, fából ácsolták.) Ezután Szentkút búcsúja szeptember 
8-ra esett. Az utóbbi évtizedekben, igaz, fogyó számban, még eljöttek 
a környező szőlővidék, Donátus, Daindol, Ürög, Patacs lakói, érkeztek 
Pécsről is, de a szentkútkultusz a 20. század végére elhalványult..." 
Örömteli hír, hogy néhány éve ismét van szentkúti körmenet a forrás
hoz. Fotómellékleteim közül két fénykép 2002. szeptember 7-ről tudó
sít, amikor Kvanduk Frigyes plébános, Lőrincz Sándor atya és egy pálos 
testvér 70-75 embert vezetett fel a forráshoz, és mutatott be istentisztele
tet a harangláb-kápolna előtt.
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A 2002. évi zarándoklat résztvevői. A harangot 
elektromechanikus szerkezet működteti.

A szent helyekre igyekvő zarán
dokokat mindenkor a gyógyulás 
reménye, hitükben való meggyő
ződés, egy közös erkölcsi értékeket 
képviselő társasághoz való tartozás 
kifejezése ösztönözte. A szentkutak 
körül kialakult hagyományo
kat történelmünk egyházfiakban 
hiányt szenvedő korszakai ala
pozták meg - és tartják fenn. 
Hangos, vigadalmas búcsúk nin
csenek már Mecsekszentkúton, de

Kisboldogasszony, Mária szent neve és Fájdalmas Anya ünnepe idején 
(szeptember 8., 12., 15.) esetenként körmenet, szentmise, éjszakai vir
rasztás formájában a környéken lakók fohásza, a közös ima a 21. század
ban sem marad el.

Alkalmi oltár. Hátterében a harangláb feszületé és szobrai, 
a búcsúnapi istentisztelet méltó díszletei. (2002)
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NÉPVÁNDORLÁS KORI SZEKERCE 
A MECSEK LÁBÁNÁL

Gábor Olivér,
a Pécsi Janus Pannonius Múzeum régésze

A SZEKERCE ELŐKERÜLÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI

Részlet a pécsi Ókeresztény Mauzóleumnál történt régészeti feltárás 
Fülep Ferenc régész által készített ásatási naplójából. 1975. augusz
tus 26. (kedd), 5. árok:

„A szarkofág keleti vége fölötti törmelék eltávolításakor beszakadt vastag mal- 
teros földdarabok és a boltívindítástól lefelé 135 cm-re nyéllel ellátott (benne 
farostok) vasbárdot találtunk. E körül elhasított márványdarabokat.
Az innen kidobott föld és törmelékből még 1 db vastárgy került elő. Az ép vas- 
bárdhoz hasonló, azonban csonka szerszám. Még kivehető a nyéllyuknál (félig 
van meg!) farost nyoma.
Ezek szerint itt kerültek elő azok a vasszerszámok, amelyekkel a márványszarko
fágot szándékosan apró darabokra verték."
1975-76-ban tehát Fülep Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum akkori 
igazgatója a Szent István tér déli részén (Alsó-Sétatér), az egykori lépcsős 
vízesésnél vezetett ásatást. Ekkor kerültek elő a pécsi Ókeresztény Mau
zóleum romjai és sírkamrája. Az ásatási dokumentáció alapján a vassze- 
kerce elhasított márványdarabokkal és egy másik szekerce töredékével 
együtt feküdt a mauzóleum sírkamrájában, az összetört nagy szarkofág 
keleti vége fölötti törmelékhalomban (Fülep 1987 39-40). Fülep Ferenc a 
lelőhelyzetből arra következtetett, hogy jóval a sírkamra rómaiak által 
történt építése után egy másik nép tagjai birtokba vették a területet, és 
az itt talált szekercével verték szét a bent levő nagy márványszarkofágot 
(Fülep 1987 40-41). A sírkamrában tehát két különböző régészeti korszak 
leletei voltak. Egyrészt késő antik ókeresztény sírok, másrészt pedig nép
vándorlás kori leletek. A jelen cikk feladata az itt talált szekerce régészeti 
elemzésének segítségével választ találni három kérdésre: Mikor került 
oda a szekerce? Mi volt a szekerce eredeti rendeltetése? Valóban azzal 
törték-e össze a többtonnás nagy márványszarkofágot? Mielőtt azonban 
e kérdésekre választ találnánk, nézzük át röviden, hogy a lelőhely kör
nyezetét jelentő Mecsek hogy nézett ki a régészeti korokban, és hogy a 
magyar nyelv mikor és mely szinonim szavakat használ a szekercére.
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A Mecsek a római korban és a népvándorláskor idején

Mecsekre nem voltak mindig jellemzők a ma látható részben ko-
L \ pasz hegyoldalak, beépített területek, tarvágások. A legtöbb helyen 
természetes módon erdő borította a hegyet. Ez a helyzet még az őskori 
ember megjelenésével sem változott jelentősen (Medzihradszky 1996A, 
1996B), hiszen a kis népsűrűség okán az igények akkor még nem eredmé
nyeztek nagyobb erdőirtást. Az épületfa, illetve tüzelőanyag beszerzésé
vel és termőterületek kialakításával járó ritkás fakitermelést is jórészt in
kább csak a Mecsek lábainál végezték.
A szőlő az a kultúrnövény, melynek legjobban a hegyoldal felel meg, 
ezért első telepítése feltételezi is az erdőirtást. Magyarországon a legko
rábbról ismert szőlőmagleletek a késő bronzkori urnamezős kultúra és az 
azt követő kora vaskori Hallstatt kultúra idejére tehetők (Kr. e. I. évezred 
eleje - Facsar-Jerem 1985). Szajkról a Kr. e. VI-V. századi boroskancsólelet 
(oinochoé-készlet) bizonyítja a vaskori borkészítést is (Gábor 2006A 2006B). 
Később a rómaiak már írott forrásokat hagytak hátra a pannoniai szőlőter
mesztésről és borkészítésről. Egy Baánon talált (Baranja, Horvátország), de 
elveszett római feliratos kövön többféle borszőlőt is említettek, de tudjuk azt 
is, hogy Probus császár (276-282) katonáival szőlőt ültettetett Pannóniában. 
Ásatáson talált tárgyi bizonyítékként megemlíthető a kővágószőlősi római 
villában talált facsutora, melyet kimutathatóan vörösborcsersav itatott át 
másfél évezreddel ezelőtt (Horváth E. 1985-86).
A római korban Sopianae város már komoly megterhelést jelentett a 
Mecsek felette húzódó területeinek. Kőbányák, fakitermelés, ipartele
pek, mesterséges forrásgalériák, vízvezetékek és őrtornyok tarkították 
a hegyoldal képét. A római módra hagyományosan jól megszervezett 
városi struktúra nem feltétlenül jelentett egyben a természettel való terv
szerű gazdálkodást. A Mecsek lábán, a várostól északra létesített temető 
a székesegyház vonaláig húzódó területre települt fel, egy korábbi ipar
telep helyére. Valószínűleg ekkor, a Kr. u. III.—IV. században volt a legna
gyobb a római kori erdőirtás itt.
A rómaiak távozása után (Kr. u. 430-as évek) elnéptelenedett a város, 
és a hegy déli oldalában maradt tar területeket újra elfoglalta az erdő. 
Az itt hosszabb-rövidebb időre megtelepedett népek (germánok, hunok, 
avarok, szlávok, magyarok) is használtak fa tüzelő- és építőanyagokat. 
Szükségleteik azonban a XI. századig jóval alulmúlták a korábbi római 
városét. A Mecsek területét a népvándorlás korában szinte teljesen erdő 
borította (Medzihradszky 1996A184/2. ábra). A Mecsek lábánál található 
elhagyott ókeresztény temető felszínét szintén cserjés, bozótos, sőt akár 
erdős állapotúnak képzelhetjük el ekkor.
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A SZEKERCE SZÓ ÉS SZINONIMÁI A MAGYAR NYELVBEN

A magyar nyelv szerencsés a famegmunkáló eszközök neveinek gaz
dagsága terén, hiszen finnugor (fejsze, fokos) és török (balta) ere
detű szavaink mellett indoeurópai szláv szót (szekerce) is átvettünk a 

nyeles súlytó-hasító famegmunkáló eszközök megnevezésére. Ugyan
ezen szavak a szerszámok fegyverként vagy más céllal történő használa
takor is érvényesek az adott tárgyra. (A Fülep Ferenc által használt bárd 
szót kihagytuk a vizsgálat köréből.)

Szekerce: (topor) (szláv eredetű szó.) Rövid nyelű, széles lapú, dombo- 
rúan ívelt élű, faragásra való (ács)szerszám (MÉK 1987 1260). Egykezes 
kisebb metsző és hasító szerszám a fa megmunkálására. Alakja népek 
és tájékok szerint különböző. A történelem során fegyverként, szakrális 
eszközként és hatalmi jelvényként is használták.

Balta: (török eredetű szó). Rövid, fanyélbe illesztett, kiszélesedő végén 
éles, fa aprítására való vas- vagy acélszerszám (MÉK 1987 87). Alakja 
népek és tájékok szerint különböző. A történelem során fegyverként, 
szakrális eszközként és hatalmi jelvényként is használták.

Fejsze: (finnugor eredetű szó). Fa vágására használt, hosszú nyelű, ék 
alakú, éles vasszerszám (MÉK 1987 366). Alakja népek és tájékok szerint 
különböző.

Csákánybalta: olyan balta, melynek a foka helyén a hasítóéllel ellentétes 
irányban hosszan kinyúló hegyes vagy éles végű kar található.

Fokos: (valószínűleg finnugor eredetű szó). Hosszú nyelű, kicsi (díszes) balta 
vagy csákány alakú fejjel ellátott eszköz, (népi) fegyver (MÉK 1987 421).

Fokosbalta: olyan hosszú nyelű kisbalta, melynek az éllel ellentétes 
oldalán kalapácsszerű, ütésre alkalmas, anyagában tömör, markánsan 
vastag része van.

Hajítóbalta (hajítószekerce, hajítóbárd): éles végű nyeles fegyver, melyet 
hajítva juttatnak célba.

A fentiek alapján a mauzóleumi darab megnevezésére a szekerce szót 
találtuk a legmegfelelőbbnek.
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/I pécsi Ókeresztény Mauzóleumban 1975-ben 
Fiilep Ferenc régész által talált szekerce, melyet 

Copf Jánosáé restaurált. (Fotó: Fűzi István)

Magyarorszag és a Mecsek erdötnkaró/a 
a honfoglalás korában.

1 \

ÍA mauzóleumban falait szekerce rajza a 
részek megnevezésével. (Rajz: Krasznai Péter)

Afranciska a frank harcosok fegyvere volt. A hajítás ivének német rekonstrukciója.
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A MAUZÓLEUMI SZEKERCE LEÍRÁSA

A pengét felfelé és lefelé is megnyújtották. Lefelé szögletesen szakál
las, éle ívelt. Szélessége 16 cm, az élhossz: 18 cm. A hosszú penge
felület nyéllyukhoz csatlakozó vége a nyaknál 2 cm vastag, míg az él fe

lé természetesen elvékonyodik. A „szakáll" szögletes végének szélessége 
2,2 cm. A ellipszoid nyéllyuk legnagyobb belső szélessége 3,4 cm, vagyis 
a behelyezett nyél viszonylag vékony lehetett, egykezes használatra va
ló. A szekerce nyéllyukának külső fala szögletes, megnyúlt, a fok felé kis
sé szélesedik. Oldalnézetben enyhén kiálló köpűszámyai is látszanak. 
A nyéllyuk fala átlagosan 0,3 cm vastag, a foknál 0,8 cm. A nyéllyuk irá
nya kettős módon eltér a szekerce élének vonalától. Egyrészt az él és a nyél 
meghosszabbított vonala nem párhuzamos, lefelé éles szöget zár be, más
részt a nyéllyuk az él függőleges egyenesétől kifelé enyhén balra kihajlik, 
vagyis esetleg balkezes szerszám volt. A szekerce jelenlegi restaurált álla
potú súlya 0,73 kg. A föld alatt töltött évszázadok alatt rozsdásodás mi
att 10-20 dkg-ot veszíthetett eredeti súlyából. Kovácsolt eljárással készült. 
Anyagát tekintve vas, részletesebb anyagvizsgálata még nem történt meg. 
Középkori ábrázolások és magyar néprajzi analógiák alapján felmerülhet a 
nyél fordított behelyezésének a lehetősége is, vagyis a szakálla felfelé állna. 
Aszekercék éle azonban felfelé hegyes csúcsban végződik, így a mauzóleu- 
mi darab szögletesen levágott végű szakálla nem állhatott felfelé. A szakál
las balták közt erősen félhold alakúnak számító él íve átmenetet képez, de 
még nem éri el a félkörívet. Fokán nincs kalapácsolásra alkalmas vég.
Az alábbiakban elsősorban a Mauzóleumban talált példányhoz hasonló, 
nyéltámasztásos nyéllyukkal és köpűszárnyakkal rendelkező szakállas 
szekercéket vizsgáljuk, így csak érintőlegesen térünk ki a csákányokra, a 
testesebb baltákra, a hajítóbaltákra, franciskákra, fokosokra, fokosbaltákra, 
fejszékre, nyélcsöves vagy köpűs eszközökre, és egyáltalán nem foglalko
zunk az avar szalukkal, illetve a kétkezes eszközökkel. A Magyarországon 
előkerült régészeti korú famegmunkáló eszközök nagyobb része a közép
korból, kisebb részük az azt megelőző időszakokból maradt ránk.
A továbbiakban a pécsi szekercével rokonítható darabok esetén a szög
letes szakáll, az ívelt él, az enyhén szárnyas köpű és a rövid nyéltámasz 
megléte számított leginkább mérvadónak.

Balták, szekercék a római korban

A szerszámok, eszközök, használati tárgyak a római birodalom 
egész területén gyakran általános típust mutattak, ugyanakkor fel
bukkantak egyedi jellegek is. A birodalmon belül és kívül lakó népek
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az eszközkészítési szokások területén is hatottak egymásra. Formai di
vatok jöttek-mentek, hosszabb idejű hagyományok keletkeztek a prakti
kum és utánzás folytán. A római hadsereg harci baltát nem használt, így 
fegyverként való előfordulásuk leginkább a birodalmon kívül élő barbár 
harcossírokhoz köthető. Kivételes ritkaságnak számít a kolonei (Horvát
ország) IV. századi római sír, melybe baltát helyeztek (Marusic 1980-81 
37-39). Nyéltámasztásos, szakállas Balaton környéki szekercéket közöl 
Kuzsinszky Bálint római korinak meghatározva őket (Kuzsinszky 1920 
65), de pontosabb kormeghatározásuk kétséges. Keszthely-Dobogóról, 
a római temető IV. századi sírjából is ismerünk szakállas szekercét (Sági 
1981 49-51), bár annak a nyéllyuk felett erősen megnyúlt nyéltámasza van. 
A sírban késő római katonai öv és hagymafejes fibula volt, vagyis római ka
tonára gondolhatunk, aki ugyan a hadsereg tulajdonát képező fegyve
reket nem vihette magával a sírba, de nem rendszeresített fegyverként 
egy baltát és egy szekercét mellé tettek. Szintén szakállas vasszekercé- 
ket közöl Aquincumból Szilágyi János (Szilágyi 1956 Abb XVIII-XIX), 
amelyek különböző méretűek. Akad azonban köztük megnyúlt nyéltá- 
maszú is. A birodalmon kívülről származó hajdúnánási késő császárko
ri barbár szerszámleletből egy igen rövid szakállú darab ismert (Mes
terházi 1990 54-57). A markomann-szarmata háborúk idején a birodal
mon belülre, Pannonia területére is bekerült a II. században egy germán 
harciszekerce, melyet a híres kálózi harcossírban találtak meg (Böhme 
1975 Abb 9-10). Élének felső sarka átlyukasztott, nyéllyukának támasz
része pedig felfelé is meghosszabbított. A zajecarski-i (Szerbia) szakállas, 
köpűszárnyas szekercének viszont nincs nyéltámasza (Piletic 1971 35). 
A mauzóleumi szekerce formailag és térben is legközelebbi római pár
huzamát Vinkovciból ismerjük (Müller R 1982 1685). A darab élének 
hossza mintegy 4 cm-rel rövidebb, mint a pécsi darabé. Müller Róbert 
fafaragó eszközként határozta meg.

Harci balták a népvándorlás korában

nyéltámaszos, szakállas harci szekercék típusa már az V. században
V megjelent a mai horvát, szlovén és magyar területeken (Pribakovic 

1966 53). Kurt Böhner szerint a frankoknál is az 5. században jelent meg 
a szakállas balta típusa (Bartaxt ABC: Stufe II-től - Böhner 1958 18 23, 
Hinz 1960 352). A VI. századi környei temető 125. és 147. harcossírjaiban 
talált szekercék szakálla rövidebb, mint a pécsié, nyakuk viszont arányá
ban megnyúltabb (Salamon - Erdélyi 1971 26 28). Valószínűleg fegy
verként használták őket. A korszak etnikai kevertségére utal a 147. sír
ban együtt talált római típusú fibula, keleti reflexíj és germán(?) harci
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szekerce. Az V-VI. századból valók a formailag nagyon közeli darabok 
a rakováci temető 1. és 13. számú sírjainak szekercéi (Miletic 1975 217- 
218), melyek közül az egyiket germán szokás szerint a halott lábához he
lyezték. Alakjuk késő antik, de már népvándorlás kori germánok hasz
nálták őket, mint a bocari sír gepida harcosa esetében. Nada Miletic még 
több IV-VI. századi analógiát felsorol (Miletic 1975 217-218).
A harci szekercék igazi kora a rómaiak után következő időszakban jött 
el. A korábbról is ismert famegmunkáló eszközként inkább használt bal
ták, szekercék elsődlegesen fegyverré váltak. Az egykori római biroda
lom európai területe felett élő népvándorlás kori népek közül különösen 
kettő tűnt ki harci baltáival. Az egyik a frankok népe, akik az V-VIII. szá
zadban az ún. franciskát használták: hajították és sújtottak vele. A másik 
a morva-szláv birodalom hadinépe, akiktől jelentős mennyiségű harci 
szekerce, fokos maradt ránk sok változatban a VIII-IX. századból.

Az AVAROK BALTÁI ÉS SZEKERCÉI

Az avar időszak a Kárpát-medencében 567-től a IX. századig tar
tott, tehát kitöltötte a népvándorlás korának nagy részét. Avar bal
ták és szekercék több száz példánya került elő eddig a Kárpát-meden

cében (Szentpéteri 1993 192-196). A sokáig szinte kizárólagos szakmai 
etalonnak számító alattyáni avar temető 50. sírjából került elő szakál
las szekerce, melynek azonban sem nyéltámasza, sem köpűszárnyai nin
csenek. Kovrig Ilona a VII. századra datálta (Kovrig 1963 142). Baranya 
megyében Kölkedről VII. századi szekerce (Kiss A 1996 238 436 529), 
Gyódról és Romonyáról egy-egy Vili—IX. századi szekerce, Nagypallról, 
Pécs-Köztemetőből és Szigetvárról egy-egy fokos, míg Romonyáról két 
fokos ismert a VII—VIII. századból. Kiss Attila jelöl még baltát Erzsébet- 
Belterületről (Kiss A 1977152), Nagyharsányból (Kiss A. 1977 152) és egy 
„T" formájú „fokosbárdot" Pécsvárad-Gőztéglagyár lelőhelyről (Kiss A. 
1977 106). (Hasonló, de íveletlen élű darab ismert Kerepesről is. - Török 
1973A127.) A Kiskassáról való darabot Hampel József és Csallány Dezső 
nem említi (Hampel 1905 II 365-367 III. 275-276, Csallány 1956 no 460, 
Kiss A 1977 152). A mauzóleumi szekercéhez formáját tekintve közel áll a 
kölkedi és gyódi darab, ezek közül pedig térben legközelebbi a gyódi 67. 
harcos férfisír megnyúltabb nyakú, szakállas szekercéje, mely bizáncias 
csatokkal, lándzsával, késsel és egyélű karddal együtt került elő. Kiss At
tila a szekercét késő avar fegyverként értékelte (Kiss A. 1977 43). A kora 
avar kori szakállas baltákra Kiss Attila hoz további példákat, langobard - 
mediterrán jellegű harci eszköznek tartva őket (Kiss A. 1996 238).
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Az ausztriai Baardorfban sarkantyús, öves férfi sírjában került elő egy 
VIII. század első felébe tartozó szakállas szekerce, melynek nyéltámasza 
mindkét irányban megnyúlt, köpűszárnyai viszont nincsenek (Szameit- 
Stadler 1993 234), csakúgy, mint a hasonló Bécs-Alsó utcai darabnak 
(Daim 1979Taf 8). Az avarokéhoz hasonló típusú balták Németország
ban is előfordultak, mutatva a kor általános divatját (Schmidt 1976). A 
pécsihez leginkább hasonlító darab a kelet-szászországi Schkeuditzben 
került elő, a 8. század előtti időszakból, azzal az eltéréssel, hogy nyéllyu
kán nincsenek köpűszárnyak (Schmidt 1976 149).

9. SZÁZADI SZEKERCÉK

Sopronkőhida Karoling temetőjének 52. sírjában az egyetlen mellék
let egy nagyon rövid szakállú fokosbalta volt, melyről Török Gyu
la feltételezte, hogy babonás céllal helyezték a sírban eltemetett egyéves 

gyermek kezébe (Török 1973B 12 44). Formája alapján inkább harci esz
köz, mint szerszám. Hasonló darabot az alsó-ausztriai drasenhofeni har
cos sírjában szárnyas lándzsával együtt találtak (Friesinger 1977 154, 
Garam 1987 80-81). Ausztriában késő avar kori szláv halomsírból ismert 
egy morva-szláv szakállas balta, mely munkaeszköznek és fegyvernek is 
egyaránt megfelelt (Friesinger-Szameit-Stadler 1984 269). A pécsi da
rabtól leginkább a köpűszárny hiányával tér el. A Pitten-Schlossbergen 
talált harci baltának viszont markáns köpűszárnyai vannak, de rövid 
a szakálla (Windl 1981 274), míg a német lommersumi darabnak nin
csenek köpűszárnyai (Müller Ch 1960 235). Richard Pittioni és Vilém 
Hruby szerint a IX. századi szakállas baltákat a Karoling birodalom ha
tárterületein készítették (Pittioni 1943, Hruby 1955).
A nagy morva birodalom harci szekercéi közül a mikulcicei köpű- 
szárnyas darabok szakálla valamivel rövidebb, vagy éppen a nyaka 
és köpűszárnyuk hosszabb, mint a pécsié (Poulík 1975 Tab 82 88). 
Harci eszközként és famegmunkáló szerszámként egyaránt értékelhe
tők (Polacek-Marek-Skopal 2000, Polacek 2000). Mindez érvényes a 
Mikulcice környéki, hasonló korú leletekre is (Klanicová 2000, Skojec 
2000). A mai Csehország más területeinek morva szekercéi is hasonlóak 
voltak, még az itt talált viking harci balták is (Preidel 1938). A szlovákiai 
leletek és a horvátországi Karoling jellegű ószláv harci balták (Tomicic 
2003 156, Belosevic 1980 Tab XXXVIII) is ide tartoznak.
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4 század legvégén keletkezett római 
hivatali jegyzék, a Notitia Dignitatnm 

képen is bemutatja a szekereét és bárdot, 
mint tekintélyes férfiak hivatali jelvényeit 

(insignia viri illnstris magistri officiorum).

.1 honfoglaló magyarok áltál megdöntött 
nagymorea birodalom katonáinak 

harci /okosai.
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Honfoglalás kori balták

D oroszlón hosszú szakállú csákánybalta (baltás szekerce) ke
rült elő egy íjas harcos sírjából (Fodor 1981 151). Hasonló
ak Biharból, Nagyhalászról, Bodrogvécsről, Demecserről, Szentesről, 

Tiszavasváriból, Kijevből, Panovóból és Tankajevkából is ismertek (Fo
dor 1981 155, Kovács 1989 172, Erdélyi 1977 176 178 180 184 186-187), 
de erősen kiálló fokuk (karjuk) miatt nem tekinthetők a mauzóleumi 
szekerce párhuzamainak. A honfoglalás előtti magyarság használt már 
szakállas szekercét is (Erdélyi 1977 177). A X-XI. századi hazai leletek 
közt a szobi temető 49. sírjában talált viszonylag hosszú nyakú darab 
(Török 1956 133) formáját tekintve már közelebb áll a pécsi darabhoz. 
A temetőben az inkább IX-X. századra tehető szárnyas lándzsa, szab- 
lya és bordás nyakú edény mellett X-XI. századi hosszúkard és „S" vé
gű hajkarikák voltak, valamint XI. századi kereszt. A honfoglalás kori 
köpűszárnyas, baltákat és bárdokat (szakállas szekercék) Kovács Lász
ló gyűjtötte össze Halimbáról, Ógyalláról, Székesfehérvárról, Szobról, 
Nagyhalászról és Nagytarcsáról (Kovács 1986 108). Nyéltámaszuk fel
felé túlzottan megnyúlt, ebben erősen különböznek a pécsi darab mind
két irányban csak enyhén kinyúló nyéltámaszától.
Pontosabb datálás nélkül, Romániában Fedesti-Vaslui lelőhelyen került 
elő a mauzóleumihoz hasonló szekerce (Teodor 1996 187 fig. 36/6). Köz
lője a VII-XI. századra tette a szekerce korát. Kr. u. 1000 előtti időre tehető 
annak a letört köpűjű szekercének a kora, mely Biskupija-Crkvina (Hor
vátország) területén került elő (Jelovina-Vrsalovic 1966 91-92, T VII).

Középkor

A mauzóleumi szekercetípus formája tehát praktikussága okán sok
szor, sok helyen megjelent a történelem során Európában. Hasz
nálatuk a későbbi középkorban is folytatódott. Érdekességképpen a XII. 

századból német területen, Behren-Lübchinben került elő a pécsihez kö
zel álló szláv szakállas balta (Herrmann 1965 Abb 26), az 1444. évi vár
nai ütközet (Bulgária) fegyverleletei közt is szerepel egy nagyon hasonló 
példány (Kuzev 1973) és Ante Milosevic tipológiájában is szerepel Velika 
Goricáról (Horvátország) egy egyező, középkori darab (Milosevic 1987 
115). Azonban nem valószínű, hogy a pécsi szekerce a X. század után ke
rült a Mauzóleum sírkamrájába.
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A MAUZÓLEUMI SZEKERCE RENDELTETÉSE ÉS KORA

A különböző korszakok és területek analógiáinak bemutatása után to
vább keressük a választ a szekerce egykori használatának módjára 
és pontosabb idejére. A római időszak tekintetében elég csak a hivatalno

kok után hordott fasces-ra (nádkötegbe kötözött bárd), mint hatalmi jel
vényre, vagy a pontifexek (a római pogány főpapok nevének eredeti je
lentése: hídépítők) baltajelvényeire gondolni, máris látható, hogy a sze
kerce vagy bárd nem csupán eszközt vagy fegyvert, de annál jóval többet 
is jelenthetett. Kultikus célú a Iupiter Dolichenus-kultusz bárdja is, mely 
a bika megölésére való. Arthur Bemard Cook pedig az ókori krétai bárd- 
kultuszból, illetve annak jelképéből (labrys) vélte kifejlődni az Euszébiosz 
által leírt krisztogramot is (Cook 1908, Gáspár 1993 210). AIV. század leg
végén keletkezett római hivatali jegyzék, a Notitia Dignitatum képen is 
bemutatja a szekercét és bárdot, mint tekintélyes férfiak hivatali jelvénye
it (insignia viri illustris magistri officiorum). A pécsi darab esetében azonban 
kizárhatjuk a kultikus vagy méltóságjelvényként való használatot, mi
vel előkerülési körülményei inkább véletlenszerű elvesztésre, elhagyás
ra, mint tudatos elásására vagy sírmellékletként való eltemetésre utalnak. 
A IV. századi ókeresztény sírkamrákban sírmellékletként kimondottan 
idegen tárgy lenne egy szekerce. Ha viszont római kori fegyverként és 
méltóságjelvényként nem is használták a szekercét, sőt temetéskor sem 
kerülhetett a sírba, akkor szerszámként esetleg mégis a sírkamrába ke
rülhetett? Bóna István szerint a késő antik sírokat nem a barbárok, hanem 
még maguk a római Pannonia lakói rabolták ki (Bóna 1969 270), akár kin
cseket sejtve, akár az esetlegesen itt eltemetett mártír testereklyéi megszer
zésének szándéka okán is. Fülep Ferenc véleményével ellentétben azon
ban a szekerce nem lehetett alkalmas arra, hogy a többtonnás márvány
szarkofágot összetörjék vele. Mindezek alapján tehát kizárható a szekerce 
késő római, IV-V. századi eredete, még akkor is, ha tudjuk, hogy hasonló 
formájú darabok (Rakovcani, Vinkovci?) már megjelentek ekkor.
A mauzóleumi szekerce mérete és alakja arra utal, hogy egykezes fameg
munkáló eszköz és fegyver is lehetett egyben. Közepesen súlyos szer
szám, mely a fadarabok nehezebb és finomabb megmunkálását egyaránt 
lehetővé tette. Nagyobb fák kivágására, illetve tönkök hasítására viszont 
a vaskosabb fejszék vagy balták inkább alkalmasak voltak. A szekercét 
fegyverként is használhatták, hiszen a korszak legerősebb hadseregének, 
a frank seregnek a VI-IX. században éppen a hajításra és dobásra egy
aránt alkalmas ún. franciska volt a fő fegyvere és jelképe, melyet hatalmi 
jelképként Childerik sírjába (Périn-Kazanski 1996 178) és a kölni dóm 
alatti gazdag férfisírba (Hauser 1996 443 445) is behelyeztek. A frankok
hoz kapcsolható franciskákat elsősorban francia, belga és német terüle-
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teken találták meg (Périn 1996 231, Fremersdorf 1955 105-108, Böhner 
1958, Faider-Feytmans 1970, Böhme 1975176, Dahmlos 1977, Knaut 1996 
301, Freeden 1996 311, Schmidt 1996 289), de elődei már a IV-V. század
ban megjelentek (Böhner 1963 150, Schulze-Dörrlamm 1985 518, Böhme 
1986 517, Koch 1997 229). Éppenséggel polikróm díszű hun kori övcsattal 
együtt is előkerült már franciska a legkorábbi Merowing-sírok egyikéből 
(Durliat 1996 515). A nyéllyuk magassága fölé jellegzetesen kinyúló vállú 
franciskát utánzó balták szórványosan még a Kárpát-medencétől délre, 
szláv környezetben is előfordulnak, bár az őshorvát sírokban inkább rit
kák a harci balták (Jelovina 1976 119 175 T: XXXIV, Simoni 1982 Tab 1). 
Edouard Salin szerint azonban a franciskák a 6. század után fokozato
san ritkultak a harcossírokban (Salin 1957 S 23). Kelet felé a Mainához a 
franciskák egy szakállas változata is eljutott (Koch-Koch 1996 272 Abb 
204). A későbbiekben a harcibalták divatja elsősorban a vikingekkel és 
normannokkal élt tovább Európában. A mauzóleumi szekerce termé
szetesen nem franciska, de rendeltetésének és korának vizsgálata okán 
összefüggést kell látnunk a népvándorlás kori baltafegyverekkel. Ilyen 
értelemben tehát a Meroving és Karoling kori franciskák divatja megerő
síti a pécsi szekerce fegyverként is való használatának lehetőségét.
Avar kori harcos férfisírokban viszonylag gyakori a balta vagy fokos. 
Harcosokkal való eltemetésük valószínűsíti fegyver voltukat. Ugyanak
kor a békésebb belpolitikai viszonyokat élő honfoglalás utáni X-XI. szá
zadi Baranya területén már jóval kevesebb a harcossír, ennek megfelelően 
Baranyában csak egy sírban volt balta, mégpedig vaskés társaságában 
(Kiss A. 1983 133). A famegmunkáló eszközként használt baltákat és sze- 
kercéket, mint a fegyvereknél kevésbé személyes tárgyakat a X. század
ban már nem temették a halottak mellé. A mauzóleum mellett talált IX-X. 
századi cseréptöredékek alapján feltételesen a IX. századra tehetjük a sze
kerce korát. A sírkamrába pedig a Fülep Ferenc szerint a népvándorlás 
korában beépített fagerendák készítésének idején kerülhetett be.
A pécsi szekerce tehát formájában antik előképeket őrző, valószínűleg 
későnépvándorlás kori, talán szláv darab. (A népvándorlás kori szeker- 
cék általános fegyverként való használatának utolsó pillanatai ezek.) 500 
évvel a rómaiak távozása után, a IX. századi Karoling terjeszkedés ide
jéről halvány írásos nyomok utalnak a pécsi késő antik temetői romok 
újrafelfedezéséről (a Conversio baguariorum et carantanorum c. vitairatban 
szerepel a quinque basilicae helynév), míg a magyarság (és szlávok) jelen
létet régészeti bizonyítékok, X-XI. századi sírok bizonyítják a helyszínen. 
A IX—XI. század lehetett tehát az időszak, amikor az egykori Sopianae 
város és környéke újra elkezdett benépesülni és az akkor már fél évez
redes épületromokat időlegesen használatba vették, felújították: Cella 
Septichora, Cella Trichora, Mauzóleum.
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A TETTYEI MÉSZTUFABARLANG

Havasi Ildikó

Pécs egyik kedvelt kirándulóhelyén, a Tettye tér déli részén található 
az ún. Mésztufabarlang. Bár létezéséről sokan tudtak, eddig mégis 
ismeretlen maradt a nagyközönség számára. Az elmúlt időkig a barlang 

lezárt ajtaja, valamint élet- és balesetveszélyes állapota miatt nem volt lá
togatható az arra járó érdeklődők számára, de a 2006. év folyamán kez
dődő felújításnak köszönhetően a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgató
ság vagyonkezelésében lévő barlang 2008 tavaszától bemutatásra kerül.

A barlang édesvízi mészkőben, 
mésztufában található. A mész
tufában kialakuló jelentősebb 
méretű üregek keletkezése 
viszonylag ritka, hazánkban 
ilyen nagyobb méretű - mész
tufában keletkező - barlang a 
Lillafüreden található Anna- 
barlang, valamint a Budapesten 
található Várbarlang. Jellemző 
azonban ezekre a barlangokra, 

hogy mai formájukat az emberi tevékenység hatása - mesterséges felbő
vítések, üregek összekötése - határozza meg.

A barlang kialakulása - a valamikor a Tettye tér északnyugati részén 
kibukkanó és a völgyön végigfolyó - Tettye-forrásnak köszönhető. A for
rás nagy vízhozama miatt napjainkban is fontos szerepet tölt be Pécs 
ivóvízellátásában, de vizét már az ókorban a rómaiak is hasznosították. 
A középkorban és az újkorban a karsztforrás vizére gabona-, papír-, 
lőpor-, tímármalmok települtek, a patak vize a malmok nagy száma 
miatt malomárokkal megosztásra került.

A forrás vizéből létezésének kezdetétől válik ki a mésztufa vagy forrás
mészkő. A felszínre törő karsztvíz a szén-dioxid elillanása következtében 
telítetté válik, s a víz mésztartalma a patak medrében található növényi 
részekre, ágakra, fatörzsre folyamatosan kirakódik, növekedik, és az 
évezredek folyamán jelentős vastagságú édesvízi mészkőpadok jöhetnek 
így létre. A mészanyag az iszapos, agyagos üledékekkel keveredve mál-
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lékony, porózus kőzetet alkot, 
melyben a növényi maradvá
nyok lenyomatai jól megfigyel
hetők. A kőzet a Tettye-patak 
völgyében közel 30 m-es vas
tagságban, mintegy 1 km-es 
hosszban a völgytalpat teljesen 
kitöltve képződött. Színe sárga, 
barnássárga, képződésének kora 
a pleisztocén-holocén időszakra 
tehető. Napjainkra a völgy mor
fológiája a területen történő 
bányászkodás, valamint a terep
rendezések hatására jelentősen 
megváltozott. A kőzet felszínen 
történő képződése 1892-ig, a 
forrás foglalásáig tartott. Azóta 
a forrás vízvezetékbe zárva a 
felszín alatt folyik, kizárólag 
Pécs vízellátását szolgálva.

Tettyei-mésztufabarlang ukó-r».

A természetes üregei az édesvízi mészkőben a tetarátagátak mögötti 
iszapos hordalékok zárványként történő bezáródásával, majd későbbi 
kimosódásával keletkeztek.

A barlangban az emberi beavatkozás jelentősen formálta a tereket. 
A XVIII-XIX. században megkezdődött a tetarátagátak mögött felhal
mozódott finom iszapos hordalék bányászata, melyet pipaagyagként 

vagy finomkerámiák alap
anyagaként használtak a 
fazekasok. Az építőanyag és 
a kerámiaagyag bányászata 
során fokozatosan tárultak fel 
a kőzetben a kisebb-nagyobb 
üregek, melyek különálló üre
geit mesterséges vágatokkal 
összekötötték, és felbővítés 
után barlanglakásként is hasz

nosítottak. Érdekességük, hogy a XVIII-XIX. században a várostörténeti 
adatok alapján külön helyrajzi számmal is jelölték a lakóüregeket.
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A forrás foglalása, a vezetékes 
ivóvízellátás kiépítése után a 
völgyben megszűntek a mal
mok, s a bányászat is fokozato
san visszaszorult. A XX. század 
elején a Tettye a pécsi polgárok 
közkedvelt kirándulóhelye lett. 
Reéh György - városi tanácsos, 
a Mecsek Egyesület igazgatója 
- kezdeményezésére a termé
szetes és mesterséges üregek 

kiépítésével, bemutathatóvá tételével 1906-ban megnyitották a „Pokol 
kapujának" elnevezett barlangot.

A barlangról az első leírás Miskovszky Emiltől, a Mecsek Egyesület Barlang
kutató Szakosztályának vezetőjétől származik. A Pécsi Napló 1906. május 
31-i számában ír a feltárás alatt lévő üregről, a „Tettye barlangja" címen.

A beszámolót az alábbiakkal kezdi: „Csendben, eddig csak kevesek által 
tudva, de annál lázasabb munkával, egy természet adta bámulatos alkotás áll 
jelenleg feltárás alatt, városunk közvetlen közelében, a Tettye alatti mésztujffa 
szirtekben, melynek hasonmása hazánkban egyáltalán nincsen s a távol nyuga
ton is csak világ emporiumok közelében vagy fejedelmi birtokokon ...is a miénk 
mellett eltörpülő dimensiókban és mesterséges utánzatban található föl."

A későbbiekben így folytatja:
„Örömmel jelezhetjük, miképp a legutóbbi hetek valóságos fordulópontot fog
nak képezni a Tettye történetében, amennyiben az említett eddig ismeretlen 
volt barlangüregek föltárásával oly természeti alkotásokat varázsolt elénk a 
Tettye föld alatti világa, mely messze földön - bízvást mondhatjuk - hazánk 
határain túl is, versenytárs nélkül fog vezetni. Már régebben ismeretes volt - 
bár kevesek előtt, hogy a fennsík elején van egy üreg, mely a legújabb időkig évi 
csekély húsz koronáért pincehelyiség gyanánt volt bérbe adva. Mintegy három 
héttel ezelőtt Reéh György v. tanácsos, a M. E.-nek - a Tettye fellendítése körül 
elévülhetetlen érdemeket szerzett - fáradhatatlan igazgatójának serkentésére, 
szakértői szem pillantotta meg ezen pincehelyiséget, s ez alkalommal a pincén 
túl, körülbelül háromszáz méter összhosszban kiterjedt, természetes úton lét
rejött oly üregek lettek felfedezve, melyeknek bejárása a némely helyen három 
méter magasra, sőt egészen betöltött hordalék iszap felhalmozódása miatt, csak 
nagy fáradsággal volt eszközölhető.
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Maga a kőzet, melyben az üregek képződtek, a 
Tettye barlangforrásából (ez szolgáltatja jelen
leg a város ivóvizét) aenok alatt leülepedett 
mésztufa vagy un. travertino, lokális elnevezés
sel: szederkő, mészkarbonát kőzetből áll."

A cikk befejezésében a következőket írja: 
„A barlangüreg a lehető legszerencsésebb viszonyok között képződve, mintegy 
háromszáz méter összhosszuságú üregeivel a „Gyuri-ut" elején, annak jobb oldalán 
torkolódik a külszínre. Folytatásában pedig majdnem egészen a romok alá nyúlik. 
Teljes hosszában nemcsak felemelt fővel bejárható, de 6-7 méteres magasságaival és 
7-8 méter szélességű üregeivel, valóban impozáns látványt tár a belépő elé!
A barlangban folyó munkálatok már addig is annyira haladtak, hogy remélhe
tőleg a júniusi ünnepély alkalmával, a nagyközönség részére városunk ez új 
látványossága, legalább annak egyik ágazata már be lesz mutatható."

Ugyanezen év júliusában újabb írás jelent meg a barlangról a Pécsi Nap
lóban „Romantika a föld alatt (A tettyei barlang)" címmel. A „Duhaj" 
aláírással megjelent írás filozofikus hangulatú, lelkes szavakkal mutatja 
be a megnyíló barlangot.
„íme, a romantika a föld alatt!" - írja.

Az írás további részében részletesen foglalkozik az üreg kiépítésével, 
berendezési tárgyaival.
„Mesterséges vízesés alatt vonulunk 
be a megkövesedett platán lenyomatok 
által élénkített tufa kőzetek közé. A leg
szebb alakulat ez a bejáró tágas, szabá
lyos boltívvel, melynek a természet által 
kölcsönzött méltóságához ismét hozzájá
rul a kultúra: a villanyteknika fejti ki, itt 
és az egész barlangon át a maga szépsé
geit. Óriási, 14 méter hosszú sárkány terül itt el a barlang felső részén, most búvik 
elő a földből, karmaival kapaszkodik a mennyezetbe, de fejét kifelé fordítja ...." 
„Beljebb menve kellemesen üti meg fülünket a romantikában elmaradhatatlan 
vízcsobogás. Vízesés mindenfelé. Fantasztikus szörnyek okádják a vizet és a bar
langfenéken csörgedezik a kicsiny patak."
„A második fordulónál .... Hatalmas ichtioszaurus függ a levegőben, egy oromra 
támaszkodva.... Nem kevésbé sikerült alkotás, mint a földből kibúvó, óriás kígyó, 
mely koronát hord a fején és mintegy szolgálja a mellette álldogáló boszorkányt,...."
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„Majd a kék tóhoz érünk, melynek azúrszínű vizéből élénken kandikálnak ki a 
békák, míg a szemben fekvő gomba terepen még a gomba tudósoknak is érdekessé
get nyújt a Zsolnay gyár.
Odébb van a felső barlang benyílása, mely az alsóval, melyben járunk párhuza
mos, de ennél szükebb és itt ömlik be a víz az alsó, ebből pedig a legalsó sikátorba. 
Mellette az egyelőre vak barlangág, mely kiképzést fog nyerni a Tettyén nyitandó 
felső kijáróig." 

Az elkövetkezendő időszakban sokáig nem készült leírás a barlangról, 
majd a Karszt- és Barlangkutató 1961. I. félévi számában Szabó Pál Zol
tán foglalkozott az üreg leírásával:
„133 m hosszú, ... Eredete szerint természetesnek mondhatjuk, azonban az 
előző századok folyamán ezt a természetes üreget a lágy mésztufában nagyobb 
méretű pincévé szélesítették. Jelenleg a bejárat be van falazva, kissé távolabb az 
üreg beomlott. Hasonló üregek ebben a tettyei karsztforrás vizéből kicsapódott 
mésztufában többfelé ismeretesek."

A későbbiekben a Karszt- és Barlang 1976. évi számában jelent meg újabb 
ismertetés a barlangról Rónaki László által „Pincebarlang a pécsi Tettye- 
karsztforrás mésztufájában" címen. A cikk a barlang Mecseki Karsztku- 
tató csoport által történő feltérképezése, felmérése alapján készült, mely 
az egyébként lefalazottan álló barlang beszakadásához köthető. Térké
pezésük alapján a barlang összhosszúsága 218 m-nek adódott.

Napjainkig elfeledetten, lezárva állt a barlang, míg 2004-ben ismét feltá
rult ajtaja. A 2004. évi térképezés során hossza: 243,8 m-nek adódott.

A barlang leírása a 2004. évi bejárás alapján:
A barlang a bejáratától indulva kezdetben keleti kiterjedésű, majd észa
ki irányba fordul. Közel szintes megjelenésű, mivel a bejárat magassága, 

valamint legmélyebb pontjának pa
dozat szintje közötti eltérés mint
egy 2 m. Bejárati szakasza mester
séges vágat, mely triász mészkővel 
és mésztufatömbökkel lett felfalaz
va. A bejárati szakasz déli, omlé- 
kony része téglafalazattal lett meg
erősítve. A valamikori téglafalazat 
után a barlang északkeleti irány
ban folytatódott, mely pinceszerű
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„Olyan kincset bír városunk ebben a barlangban, melynek értékét csak a jövő 
fogja igazolni. Amikor majd elnémul az igazolatlan kétkedő mosoly, mely pin
cének akarja minősíteni, eltűnik a kacaj, mely komédiát akar benne látni, hanem 
élvezni fogják a szépet, az esztétikus romantikát, és csak ezt fogják élvezni."

Irodalomjegyzék

Miskowszky Emil: A Tettye barlangja, Pécsi Napló, XV. évfolyam, 1906. május 31.
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A PÁLOSOK ÖRÖKSÉGE

Völgyi Sándor

Csodák a Jakab-hegyen

A Mecsek vonulatai mielőtt belesimulnának a Dráva-sík felé tartó 
dombok lankái közé, délnyugati irányban még egyszer föltornyo
sulnak. Ez a kiemelkedés a Jakab-hegy, mely oly sok látnivalót, érdekes

séget, természeti értéket és számtalan titkot rejt az ide kirándulók számá
ra. Pécs városától északnyugati irányba elindulva már messziről látható 
a Pécsi síkság fölé magasodó hegy. 602 m tengerszint feletti magasságá
val meghatározó eleme ennek a tájnak. Részese lett nem csak a természe
ti szépségeknek, hanem az itt élő emberek életének is. Kővágószőlős és 
Cserkút községek történelme szinte egybeforrt a Jakab-heggyel, regék, 
mondák születtek, melyek generációról generációra szállnak.

Történetek és hiedelmek - történelmi áttekintés

Kővágószőlős falu neve beszédes. Elárulja a valaha itt élők foglalko
zását, életmódját. Kőfejtők és szőlőművelők lakták ezt a kis telepü
lést, régészeti leletek tanúsága szerint már a római kortól. A keresztény

ség is korán megvetette lábát e népek között. Ezt bizonyítják a közelben 
föltárt föld alatti sírkamrák és a falu XIII. században épült temploma. 
Többszöri átépítéssel és renoválással nyerte el mai állapotát, ám még 
most is őrzi a letűnt korok emlékeit. Ilyenek a tornyon látható román stí
lusú ikerablakok. A templomban található szenteltvíztartó és kőkereszt 
a valamikori pálos kolostorból került ide. A templom műemléki véde
lem alatt áll. A település kapcsán meg kell említeni az uránbányászatot 
is, mely szintén itthagyta a nyomát. A falu mellett terpeszkedő meddő 
örök része marad a tájnak.
Cserkút község szintén régóta lakott. írásos nyomok már a XIII. század
ból vannak. Ezen falu lakói is a hegyből, illetve a heggyel éltek. A nevét 
az itt eredő Csar forrásról kapta. A település érdekessége a XII. század
ban épült templom, melynek falát csodálatos eredeti freskók díszítik.
E két faluból elindulva a hegy oldalában furcsa kőképződményeket talá
lunk. Ezek a Babás szerkövek. Kialakulásukra pontos magyarázat van, 
ám az emberi találékonyság mondát szőtt köréjük:
„Réges-régen élt Cserkúton két gazdag család. Egy napon betévedt hoz
zájuk egy koldusember, ki vizet s kenyeret kért alamizsnaként. Mindkét
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I

B/ilnís szerkövek

I

család elzavarta a nincstelent 
egy falat nélkül. Ezért a kol
dus átkot szórt rájuk: »Akkor 
váljatok kővé, mikor a legbol
dogabbak vagytok!«. Telt
múlt az idő, s az átok lassan 
feledésbe merült. Történt 
aztán, hogy mindkét család 
egyazon napon akarta férj
hez adni a lányát. A hegyen 
lévő kolostorban esküdtek. 
Az egyik szertartás már véget 
ért, és a násznép lefelé tartott, 
mikor a másik család fölfelé igyekezett. Az ösvény legszűkebb részén 
találkoztak. Egyikük sem akart kitérni a szakadék fölött. Azt mondták: 
„inkább kővé válunk, mintsem félreálljunk". Abban a pillanatban fogott 
a régi átok, és mindkét nászmenet kővé dermedt."
A Babás szerkövek mellett elhaladva eljutunk egy függőleges sziklafal
hoz, a Sasfészekhez. Ez a hely az emberi kéz nyomát őrzi, hiszen kőbá
nyaként művelték. A vörös homokkőből építőanyag és malomkő készült. 
Nevével ellentétben soha nem költött sas a sziklafalon.
Az ösvényen felérve megpihenhetünk a Zsongorkő-kilátón. Erről az 
érdekes sziklaképződményről csodálatos panoráma tárul a szemlélő elé, 
előtérben Cserkút és Kővágószőlős falukkal, a messzi távolban pedig 
Horvátország hegyeivel. A mintegy 570 m tengerszint feletti magasság
ban lévő kilátóra 1892-ben emelt védőkorlátot a Mecsek Egyesület. Ter
mészetesen ehhez e helyhez is kötődik hiedelem:

„A hegy alján élt egyszer egy 
Zsongor nevű legény, aki vég
vári vitéz lett. Menyasszonyát 
az esküvő előtt elrabol ta a Jakab- 
hegy várának ura. Zsongor egy 
sötét éjjelen felkapaszkodott a 
várba, és kiszabadította meny
asszonyát. Az őrség azonban 
észrevette, és nyomban utá
nuk eredt. Mikor a vitéz látta, 
hogy nincs menekvés, lovával a 

kiugró sziklára ugratott, és arájával együtt a szörnyű mélységbe vetette 
magát. Azóta hívja a nép a sziklát Zsongorkőnek."
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A Remete-barlang

Zsongorkő mellett egy szik
laüreg található. Kialakulása 
vitatott, mivel homokkőben 
természetes úton ritkán jönnek 
létre barlangok. Ennélfogva 
emberi kéz nyomát lehet sejteni. 
Funkciójára nincs bizonyíték, 
talán a hegyen élő szerzetesek 
használták meditációs helyként. 
Innen a neve: Remete-barlang. 
A hegy fennsíkja felé haladva 
magas földsánc keresztezi utun
kat. Ez nem más, mint a kelta 

földsáncnak, vagy avargyűrűnek is hívott vaskori földvár maradványa. 
Régészeti kutatások a földvár építését a kora vaskor idejére, mintegy i. e. 
VIII. századra teszik. A több ütemben és korban történt hozzáépítések
kel, mint például a délkeleti részén lévő fellegvár, érte el végső méretét, 
mellyel a Kárpát-medence legnagyobb, illetve Európa harmadik legna
gyobb földvára lett. A sánc kerülete körülbelül 3 km, magassága pedig 
a meredek déli oldalon 1-2 m, míg a lankásabb keleti és nyugati olda
lon a 6-8 métert is eléri. A maga korában hatalmas erősség és stratégiai 
pont volt. Biztonságot nyújtott a benne menedéket keresőknek, és nagy 
nehézséget okozott az oda betörni szándékozóknak. A régészeti leletek 
alátámasztják, hogy nagy területet ellenőrző központ volt.
A földvár nyugati sánca mel
lett apró kis halmocskákra 
bukkanunk. Ezek valójában 
halomsírok, és egy egybefüggő 
sírmezőt alkotnak. A kora vas
korban (i. e. VIII-VII. sz.) temet
keztek ide azok a népek, akik a 
földvár építését elkezdték, és a 
földvár lakói voltak. Halottaikat 
máglyán elégették, a hamvakat 
urnába helyezték. A máglya 
helyén gödröt ástak, és ide rak
ták az urnát, az ételt, italt tartó 
edényeket és az egyéb használati és dísztárgyakat. Ezek fölé kőből halmot 
emeltek és földdel befedték. A sírt pár méteres sugarú körben kővel körbe
rakták, mely a halott „házát" jelképezte. A helynek ma is sajátos hangulata 
van. Talán az egykor itt élők szellemei ma is járják a földvár sáncait.
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Követve a hegy fennsíkja felé vezető 
utat, elérkezünk a pálos kolostor rom
jaihoz. Az egyetlen magyar alapítású 
szerzetesrend tagjai első rendházukat 
1225-ben Szent Jakab tiszteletére ezen 
a helyen alapították. Az akkori pécsi 
püspök a saját birtokában lévő hegyen 
kolostort emeltetett a szerzetesek szá
mára. A korábban itt álló Árpád-kori 
templom (melynek nyomai ma is látha
tók) kibővítésével, átalakításával kiváló 
remeteszállást alakított ki. A szerzetesek 
önellátó életmódra rendezkedtek be. 
Koruk tudását meghaladva, hatalmas, 
virágzó kertet műveltek, és a kolostor 
szomszédságában kialakított tóban 
halat tenyésztettek. Ez idő tájt ragadt a 
helyre a Jakab-hegy elnevezés. Az évszázadok során a szentélyt és a szállás
helyeket többször átépítették, míg végül elnyerte végleges, négyszögletes 
formáját. A központi udvart mindenhonnan falak határolták, és körülötte 
egy kerengőt is kialakítottak. A kolostor a török hódoltság idején elnéptele
nedett, azonban az oszmán uralom után vitatott tulajdonjogok miatt a pálos 
szerzetesek már nem költözhettek vissza, hanem a helyüket világi szerzete
sek foglalták el. Ekkor újabb felújítás következett, és egy emeleti szint került 
az épületre. A kolostori élet véglegesen 1780-ban szűnt meg II. József ren
deletére. Egy ideig erdészlakként funkcionált, majd 1880-ban lebontották a 
tetejét, mert rablók lakták. A kolostor ettől az időtől kezdve csak pusztult. 
A falaiból a köveket építőanyagnak elhordták, és az idő vasfoga is kikezdte 
itt-ott. Az 1980-as években történt régészeti feltárást követően a régészek 
valamennyire stabilizálták a romokat. Ám az azóta eltelt több mint húsz év 
alatt is sokat romlott az állapotuk. 2006-ban a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság EU-s pályázat segítségével elindította a romok helyreállítá
sát. A munkálatok 2007 nyarára befejeződtek. A leomlott falak, a régészek 
által előírt méretig visszaépültek, a padozatra rakódott föld elhordásra 
került, és a romok körül kerekes székkel is használható járda épült. 
A romkonzerválásnak köszönhetően reméljük, még sokáig csodálhat
juk a hagyományos építészeti stílusban rakott falakat, az egyik sarokban 
megmaradt kemencét, a gyönyörű technikával felrakott pincét vagy a 
szentély nagyságát, és a kerengőn végigsétálva beleélhetjük magunkat a 
szerzetesek csendes életébe.
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Szikla és kő - Élettelen természet

A hegyre kirándulók számtalan érdekes geológiai formával találkoz
hatnak. Az első talán, ami szembeötlik, az a talaj és a kőzet vö
rös színe. A földtörténeti korokban (perm, triász) lerakodott üledék az 

idők során kőzetté szilárdult. Ennek mállásterméke a vörös színű talaj. A 
homokkő rétegződése kiválóan megfigyelhető a meredek sziklafalakon, 
ahol a víz hullámzása fedezhető fel a rétegek elhelyezkedésében. A ho
mokkőbe ágyazódva kisebb-nagyobb kavicsokat láthatunk. Valamikor 
mozgó víz alakította, formálta 
őket. Később leülepedve a ho
mok közé rakódtak, és masszív 
egységet képezve összecemen- 
tálódtak. Szaknyelven ezeket a 
rétegeket konglomerátumnak 
hívják. A szél és víz erodáló ha
tása folytán a kemény kavicsok 
közül helyenként kimállott a 
homokkő, és bizarr formákat 
alkotva létrejöttek a ma Babás 
szerkövekként ismert szikla
alakzatok. Ugyanezen módon kialakult formák a cserkúti dombokon is 
megtalálhatók. Ha képzeletben egy íves vonallal összekötjük a Jakab- 
hegyi és a cserkúti konglomerátumréteget, máris évmilliókat repültünk 
vissza az időben, ugyanis ennek az ívnek a megsüllyedésével keletkezett 
a Cserkúti-medence.
Érdekes földtani képződmény a hegyen a néhány méter hosszú Reme
te-barlang. Mint korábban már szó volt róla, kialakulása vitatott. Tény 
viszont, hogy homokkőben ritka ez a jelenség. A 2006-os évben sajnos a 
nagy esőzések után a barlang tetejét adó hatalmas sziklatömb kimozdult 
a helyéből, és lecsúszott a barlang bejárata elé.
A homokkő repedésein keresztül leszivárgó csapadék számos forrást 
fakaszt a hegy oldalából. Ilyenek többek között a Cigány-kút, Avar-kút, 
Farkas-forrás, Szuadó-forrás.

Erdő és vad - Élő természet

Természetesen nem csak geológiai értékeket szemlélhetünk meg a Ja- 
kab-hegyen. Csodálatos erdőkben járhat, védett növényekkel és álla
tokkal találkozhat a természetjáró. Kezdjük talán a déli oldallal. A hegy lá-
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bánál belépve az erdőbe, először cseres-tölgyes állományokat láthatunk. 
Állományalkotó itt a cser, mely közé kocsánytalan tölgy és ezüst hárs ve
gyül. A cserjeszintben találhatunk barkóca berkenyét, fagyait és húsos so
mot. A meredek oldalon felfelé igyekvő turistaösvények feljebb már ala
csony növésű, girbegurba fákkal tarkított, sok helyen sziklagörgeteges 
erdőben haladnak. Itt a fő fafaj többnyire a molyhos tölgy, elegyfafajok 
a kocsánytalan tölgy és virágos kőris. Ezen a helyen kell szólni arról az 
erdőtípusról, mely a világon kizárólag a Jakab-hegy oldalában találha
tó meg. Ezt a szakemberek rekettyés-tölgyes növénytársulásnak hívják. 
A főfafaj ebben az esetben a kocsánytalan tölgy, az aljnövényzetben legel
terjedtebb pedig a selymes rekettye. A hegy platóján és északi kitettségű 
oldalain már a bükk hódítja el a fő fafaj szerepét. Közéje elegyedik a gyer
tyán, a kocsánytalan tölgy és az ezüst hárs. Szálanként láthatunk madár
cseresznyét, korai és hegyi juhart.

Ezek az erdők számtalan értékes védett 
növényt rejtenek. Több helyen megtalál
ható az örökzöld szúrós csodabogyó és 
kisebb fajtársa, a lónyelvű csodabogyó. 
Kora tavasszal sárgán virít a szártalan kan
kalin, és kéklik a májvirág. Kicsit később 
már fekete kökörcsin és mecseki zergevirág 
hajladozik a lenge szélben, a cserjékre fel
kúszva pedig a pirítógyökér fényes levelein

csillan meg a napfény. A figyelmes szem
lélő orchideákkal is találkozhat. Barna szí
nével beleolvad az avarba a madárfészek, 
ám annál feltűnőbb a bíboros kosbor és a 
majomkosbor bordós-rózsaszínes virágai
val. Anyárelőn már turbánliliom nyílik a fák 
alatt, a nyitottabb sziklagyepekben pedig a 
sárga kövirózsa díszük. Igazi finomságokat 
is tartogat a hegy a csemegézők számára.
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Turbánliliom

Bíboros kosbor

Sárga kövirózsa

Az egyik ilyen növény a vörös áfonya. 
Eredete kétséges, lehet, hogy a szerze
tesek telepítették ide. Alátámasztja ezt 
a feltevést az a tény, hogy termést nem 
érlel ez az állomány. Jelenléte azon
ban mindenképpen figyelemre méltó.

A másik érdekesség a Heuffel zanót. E 
növényt a '60-as években találták meg itt. 
Élőhelyét azóta homály fedi. Megtalálása 
mindenképp kívánatos, mert Magyaror
szágon ez az egyetlen lelőhelye ennek a 
növénynek. 
Nem csak a védett növényekben rejlik 
viszont szépség. Tavasszal a medve
hagyma elárasztja az erdőket. Hagymail- 
lat lengi be az erdőt, és a zsenge, húsos, sötétzöld levelek közül előtörő 
hófehér virágfejek szőnyege feledhetetlen élményt nyújt a szemnek. Az

n

Medvehagymás

útravalónak pakolt szendvics közé 
csúsztatott medvehagymalevél pedig 
az ízlelőbimbókon keresztül erősíti 
meg ezt a hatást.
A szemfüles erdőjáró ember gombát 
is lel az avar között. Az évszaknak 
megfelelően különböző fajok várják 
az ínyenceket. Sárga rókagomba, ízle
tes vargánya, nagy őzlábgomba, lila 
pereszke, csak hogy néhány ehető gom
bát említsünk. Gyilkos galóca, légyölő
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Nagy őzlábgomba

galóca, hánytató galambgomba, mert ter
mészetesen mérgezők is akadnak. Néhány 
alapszabály: a gyűjtött gombát mindig lássa 
szakértő gombavizsgáló, a nem ehető fajo
kat pedig nem kell kirúgni, eltaposni, hiszen azok is a természet részei.

Havasi cincér

Állatokat is rejt a rengeteg. Az apró 
rovartól a nagyvadig számos érdekes és 
sok védett állat él itt. A déli oldal kőgör
getegein a piros potrohú bikapók fut 
át, miközben a nyári melegben a fákon 
ülő énekes kabócák jellegzetes hangját 
hallgathatjuk. A fák nedveit szívogat- 
ják a zajosan repülő szarvasbogarak, és 
ugyancsak kedveli a kicsorduló nedveket

a főleg bükkösökben élő havasi cincér. 
A nyíló virágok felett számtalan lepke 
szálldos. A legszebbek talán a nappali 
pávaszem, az atalanta lepke, a kardos 
lepke és a fecskefarkú lepke. A rovarokra 
vadásznak, és az erdőben lévő kisebb-na- 
gyobb vizekbe rakják petéiket a hegyen 
elterjedt sárgahasú unkák, az erdei békák 
és a hangoszöld levelibékák. A hamar fel
melegedő sziklákon fali gyíkok sütkéreznek, de néha megpillanthatjuk 
az óvatos, ámde gyönyörű zöld gyíkot is. Az erdő tavasszal madárdal
tól hangos. így van ez a Jakab-hegyen is. Kora tavasszal a fák törzsén 
ügyesen közlekedő csuszkák kiáltozásait halljuk. Szén- és kék cinege
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zottan védett nagyfülű denevér. Szintén 
szürkületkor kel útjára a keleti sün és a Zöld gyík

Macskabagoly

ragadozó, a nyuszt. Az éj leple alatt keresi

védi énekével revírjét. Ugyanezt a nagy 
és közép fakopáncs dobolással teszi. 
A bokrok közül szelíden szól a vörös
begy és a termetéhez képest meglepő 
hangú ökörszem. Mindenhonnan az 
erdei pinty csattogó éneke zeng. A fák 
között pedig fekete szellemként suhan át 
a fekete harkály, melynek elhagyott odúit 
a kék galamb használja. Feketerigó kutat

az avarban élelem után, míg a fák fölött 
egerészölyv kering és figyeli birodalmát. 
Az est leszálltával macskabagoly veszi át 
nappali rokonai szerepét. Hozzá csatla
koznak az éjszaka csapongó vadászai, a 
denevérek. Odúját ilyenkor hagyja el a 
korai denevér, a törpedenevér és a foko-

félelmetes
táplálékát a vaddisznó és a gímszarvas is.

Gyalogszerrel a Jakab-hegyre

Számtalan turistaút vezet fel és halad át a területen. 
Pécsről Éger-völgyön keresztül, Kővágószőlősről 
a Millenniumi kereszt mellett, Orfű felől pedig a Vásá

ros úton juthatunk fel ide. Az országos kék túra útvo
nala is áthalad a hegyen, és kijelölt kerékpárút is van.

A természetjáró közönség ezen jelzéseket 
követve a korábbiakban leírtakon kívül 
megtekintheti még a Jubileumi keresztet, 
melyet 1934-ben emeltek, az István-kilá- 
tót, amit 1892-ben építettek. Sajnos mára 
nagyon romos állapotba került, és kilátó 
szerepét is elvesztette a körülötte felnőtt 
erdő miatt. A túraútvonalak általában 
a hegy fennsíkján keresztezik egymást,
ahol a pálos romok mellett egy esőbeállót is találunk. Az 1930-as évek
ben az eredetileg pálos rendháznak készülő épületből kilátó lett. Tornyá
ból szép kilátás nyílik északi irányba.

Millenniumi kereszt
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A Kővágószőlős felől érkezők táblákról is leolvashatják, hogy milyen 
érdekességeket láthatnak itt. A 10 táblából álló tanösvény (melyet a 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság alakított ki) a Babás szerkövek
től a pálos romokig, minden hasznos információt tartalmaz a hegyről.

A Jakab-hegy Természetvédelmi Terület

A hegyre látogatónak feltűnhet, hogy a jártasabb utak mentén kócsa- 
gos tábla mellett halad el, melyre az van írva: természetvédelmi te
rület. Bizony védett területen járunk. A szakemberek úgy vélték, hogy a 

Magyarországon ritka, értékes, esetleg egyedülálló földtani képződmé
nyek és kulturális emlékek védelmet érdemelnek. Ezért 1971-ben törvé
nyi oltalom alá helyezték a hegyen kijelölt 223,4 ha kiterjedésű területet. 
A védelemnek nem volt célja, mégis emeli a terület értékét az értékes nö
vény- és állatvilág. A terület szabadon látogatható, de természetesen a 
természetvédelmi szabályok szerint. Itt nem szedünk virágcsokrot, nem 
kapjuk el a lepkét, és nem viszünk haza emlékbe köveket.
A természetvédők reményei szerint a Jakab-hegy TT magasabb termé
szetvédelmi szintre léphet a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet létrejöt
tével. Abba beleolvadva, annak szerves részeként mutatva meg, hogy a 
Mecsek picinyke országunk egyik gyönyörű gyöngyszeme.

64



ADALÉKOK PÉCS (ÉS A MECSEK 
EGYESÜLET), VALAMINT A NENDTVICH 

(ÉS KOMARNICKI) CSALÁDOK JELESEINEK 
KAPCSOLATTÖRTÉNETÉHEZ

Dr. Polgárdy Géza

Meglehet, hosszú és cirkalmas cím kerekedett soraink fölé, szán
dékainkat azonban sehogyan sem lehetett rövidebben megfogal
mazni. Ismereteink szerint ugyanis sem a Nendtvich, sem a Komarnicki 

család jeleseinek Pécs városával vagy a Mecsek Egyesülettel volt kapcso
latai teljességgel nem feltártak, s e rövid írás keretében erre most és itt mi 
sem vállalkozhatunk. Arra azonban mindenképpen, hogy hegymászás- 
és turistatörténeti kutatásaink során fellelt némely adalékok közzététe
lével a figyelmet felkeltsük, mi több, a további kutatások szükségességé
re a figyelmet esetleg rá is irányítsuk. Bármily szerény is tehát a magunk 
elé kitűzött cél, ismételten nyomatékosítani kívánjuk, hogy nem szerte
ágazó és mindenre kiterjedő család történetet, hanem két (rokon) család 
néhány jelesének a városhoz és az egyesülethez fűződő kapcsolataihoz 
szeretnénk néhány adalékkal szolgálni.
A Nendtvich család valaha kékfestőipart űzött és a Felvidéken élt. Dr. 
Johann Lipták említi egyik, a késmárki kékfestőkről is szóló írásában, hogy 
a nevét akkor még Nendtwich formában író család tagjai közül Christoph 
1713-ban, Michael 1736-ban, egy másik Christoph 1759-ben, Samuel 
1794-ben, az ő fia, Emmerich pedig 1832-ben váltak e szakma mestereivé. 
Utóbbi Emmerichről Weber Sámuel bővebben is megemlékezik a jeles cip- 
szer (tehát szepességi német) személyiségeket bemutató EHRENHALLE 
VERDIENSTVOLLER ZIPSER című, 1901-ben Iglón megjelent könyvében. 
Imre leszármazottaival a továbbiakban nem foglalkozunk, de nem azért, 

mert öt leánygyermeke volt s fiú egy sem, hanem 
azért, mert a család ezen ágát követve nem jutunk 
közelebb a magunk elé tűzött célhoz. Sokkal inkább 
érdemes Sámuel testvérei - Pál és Tamás - közül 
utóbbival és leszármazottaival foglalkozni.
Nendtvich Tamás Késmárkon született 1782. novem
ber 15-én, és Pécsett hunyt el 1858. július 8-án. Már e 
pár adatból is kitűnik, hogy ő, Tamás volt az, akinek 
révén északról, a felvidéki Késmárkról a Nendtvich 
család délre, Pécsre származott. Nendtvich Tamás 
vonásait is ismerjük, hiszen a róla készült festmény
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fennmaradt. Középiskolai tanulmányait még szülővárosában, a neves kés
márki protestáns gimnáziumban végezte, gyógyszerész oklevelét azonban 
már a pesti egyetemen szerezte meg 1805-ben. Még ebben az évben Pécsre 
költözött és saját gyógyszertárat nyitott. Életét azonban nem kizárólag az
orvosságok előállítása és árusítása tette ki, hanem jelentős botanikai mun
kásságot is végzett. Egész Baranya vármegyét bebarangolta, sőt Szlavó
nia nagy részét is, különösen pedig az ottani Feketehegyet, s szorgalma
san gyűjtötte a növényeket. A Mecsek erdeiben egy addig nem nevesített 
növényt találva elnevezte Doronicum-nak, külön fajtaként határozva meg, 
s elküldte egy példányát Sadler Józsefnek, a kor neves botanikusának. 
Sadler megerősítette, hogy a talált növény egy önálló faj egyede, s ennek 
neve ettől Doronicum Nendtvichi Sadler. Említést érdemel itt, hogy a már 
virágzó Mecsek Egyesület Nendtvich Tamás iránti hálából a Doronicumot 
választotta egyesületi jelvényül. Kutatásait a lepkékre, fákra és gyümöl
csökre is kiterjesztette. Az eredményeit tartalmazó tanulmányokat aztán 
bemutatta a magyar természetvizsgálók pécsi, sorrendben VI. nagygyűlé
sén 1845-ben, s azok a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkála
tai című kiadvány 1846. évi kötetében meg is jelentek. így „Pécs és környé
kének viránya". „A gyümölcstermesztés jelen állapota". „Pécsnek lepkéi 
és vidékökhezi viszonyaik". „Baranyának fanemei". Amikor 1858-ban el
hunyt, hatalmas növény- és lepkegyűjteményt hagyott hátra.
Pécs temetőjének főbejáratától jobbra található a Nendtvich család sír
boltja, s eszerint N. T. apothecarius, s pécsi evangélikus egyház magala
pítója volt az első, aki haló poraiban e sírboltba temettetett.
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Nendtvich Tamás gyermekeivel is megszerettette a természettudományo
kat. Tizenkét gyermeke volt: 7 fiú és 5 leány. Halálakor 6 gyermeke volt 
életben, közülük négy fiú. A két fiatalabb - az 1822-ben született Sándor 
és az 1823-as Gyula - ugyan mérnök lett, ám a Pécsett 1811. december 
31-én született Károly orvos, vegyész és utazó, míg az ugyancsak Pécsett 
született Vilmos (1821) gyógyszerész lett Eszéken. Sándor, aki 1848-ban a
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főhadnagyi rangig vitte, volt az édesapja Nendtvich Andornak, Pécs város 
három évtizeden át polgármesterének és a Mecsek Egyesület hajdani elnö
kének. Mielőtt azonban az őt, a Nendtvich család valószínűleg leginkább 
„érdemdús" tagját érintő adalékokat vennénk sorra, szóljunk Nendtvich 
Tamás legidősebb fiáról, a már említett Károlyról, majd Karolina lányáról 
és az ő két neves hegymászó fiáról, Komarnicki Gyuláról és Románról.

Nos, Nendtvich Károly középiskolai tanul
mányait Késmárkon végezte, majd a pesti or
vosi fakultáson folytatta, ahol 1836-ban avat
ták doktorrá. Édesapjának gyűjtése alapján 
írta meg értekezését Pécs flórájáról. 1836-40 
között a tudományegyetem kémiai és botani
kai tanszékén tanársegéd, 1841-ben részt vett 
a Természettudományi Társulat megszerve
zésében. Kossuth felkérésére magyar nyelvű 
népszerűsítő előadásokat tartott kémiából, s 
az első tankönyveket is ő írta. Majd beutaz
ta Németországot, Franciaországot, Belgiu
mot, Angliát. Az MTA már 1845-ben levelező, 
1858-ban rendes tagjává választotta. 1855-ben 
Kárász Imre és Csernovics Arzén társaságá

ban utazást tett Észak-Amerikában. Útjáról 1858-ban Pesten megjelent 
kétkötetes művében számolt be. 1847-től a József Ipartanoda, 1857-től az 
ebből alakult műegyetem kémiatanára, később rektora. 1881-ben vonult 
nyugalomba. Rendkívül sokat publikált - egyik művének, az 1863-ban

megjelent „A temesi bánság földje gazdasági és műipari tekintetben" cí
műnek borítója itt látható. Tagja volt a Magyarországi Kárpátegyletnek. 
Tudományos munkássága mindenekelőtt a kőszenek vizsgálatára s a ha-
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A TEMEM BÁNSÁG FÖLDJE

GAZDASÁGI a MriPARI
TEKINTETBEN.

* m in» M xs. rwinfl-w p« rusatx

XKNDTVICII KAROLY

zai ásványvizek elemzésére terjedt ki. Élete vé
gén egy nagyobb külföldi utat tett, felkeresve 
Olaszországot, Tuniszt és Algírt. Budapesten 
hunyt el 1892. július 5-én, sírja a Kerepesi úti 
temetőben található. (Említést érdemel, hogy 
1881-ben Pécs város díszpolgárává választot
ták, 1882-től pedig cserkuti előnevet kapott.) 
Nendtvich Károly négy gyermeke közül ket
tőt kell megemlítenünk, az 1854-ben született 
Gusztávot, és az 1858-ban született Karolint. 
Gusztáv építészmérnök volt, aki Budapes
ten az Országház építésénél mint főmérnök 
működött közre, aki azonban mindössze 37 
évet élt, mivel gyógyíthatatlan betegsége

következtében 1891. április 12-én 
önkezűleg vetett véget életének. 
Testvérhúga, Karolin (1858. már
cius 3. - 1909. március 12.) 1877. 
szeptember 24-én kötött házassá
got Komarnicki Zsigmonddal. Az 
e házasságból született négy gyer
mek közül ketten, Gyula és Román 
minden idők legkiválóbb magyar 
hegymászóinak sorába tartoznak.
Dr. Komarnicki Gyula - fiatalkori hegymászó képét lásd lent, a Mecsek- 
Egyesület 1912. évi tagsági jegyét pedig a következő oldalon- Budapes

ten született 1885. február 23,-án és ugyanitt 
hunyt el 1975. augusztus 27-én. A BETE (Bu
dapesti Egyetemi Turista Egyesület) első el
nöke, kora ifjúságától hegymászó, minde
nekelőtt a Magas-Tátra „szerelmese". Kiváló 
hegymászó szakíró is volt: első e hegységgel 
foglalkozó kalauza (dr. Serényi Jenő társszer
zősége mellett) 1914-ben jelent meg, melyet 
további kiadások követtek. A „Turistaság és 
Alpinizmus" című - sokak véleménye sze
rint itthon azóta is felülmúlhatatlan! - szak
mai folyóirat egyik alapítója és szerkesztő
je. Polgári végzettsége jogász volt. 1945 előtt 
különféle vezető beosztásokat töltött be, így
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a MÁV igazgatója, a Magyar Fo
lyam- és Tengerhajózási Rt. ve
zérigazgatója is volt. A politikától 
ugyan mindig távol tartotta magát, 
vezető beosztásai azonban a hábo
rút követően nem voltak „megbo- 
csáthatóak", s 1951-ben második 
feleségével Peter Paulával Erkre 
kitelepítették. Aztán 1957. decem
ber 6-án - miután megalakult a 
Magyar Földrajzi Társaság Hegy
mászó Csoportja - a Magas-Tátrá-

ról szóló első előadást már dr. Komarnicki Gyula tartotta. 
Főleg az ifjúi években hegymászásai so
rán gyakorta volt kötéltársa öccse, Ro
mán, az ugyancsak kiváló hegymászó. 
Dr. Komarnicki Román 1887. szeptember 18-án 
született Bécsben, ahol atyjuk vasúti felügyelő
ként ebben az időben szolgálatot teljesített. Ám 
az apa 1890-ben váratlanul elhunyt, s Nendtvich 
Karolin gyermekeivel visszaköltözött Buda
pestre. Román a középiskolát itt - miként Gyula 
bátyja is - a piaristáknál végezte. Jogi doktorátu
sát is a fővárosban szerezte meg 1910-ben, két év 
múlva pedig ügyvédi vizsgát is tett. Ifjú hegy
mászóként a mellékelt képen látható.
Komarnicki Gyula és Román - miként életükben, de haláluk után is mind
máig a hegymászókörökben fogalomnak számító „Komarnicki fivérek" 
néven emlegetett testvérek - a magyar alpinizmus történetének egyik 
legszebb fejezetét írták. Több tucat első megmászást végeztek a Magas- 
Tátrában, kiemelkedő hegymászó-tevékenységük nemzetközileg is szá
mon tartott. 1919-ben Román megnősült, felesége Hiittner Edit 1942-ben 
a háború alatt halt meg. Három gyermekük született, közülük a legfia
talabb, az 1931-ben született Edit a Nendtvich és Komarnicki családok 
történetének fáradhatatlan számon tartója, emlékük ápolója. (Említsük 
meg, hogy miután a Bécsben elhunyt és ott is eltemetett Komarnicki Zsig- 
mond sírját a közelmúltban felszámolásra ítélték, a nagypapa hamvait 
Edit hazahozatta, és Nendtvich Károly sírjában helyezte el. Szándékában 
áll az eredeti, ma még Bécsben található márványtábla hazahozatala és 
a Kerepesi úti sírkertben lévő síron történő elhelyezése is, ezt azonban
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ma még technikai problémák akadályozzák, mivel a rajta lévő repedések 
ebben az állapotban való szállítását nem teszik lehetővé.) A Komarnicki 
fivérek a Farkasréti temető főbejáratának közelében található Komarnicki 
kriptában nyugszanak, s itt, e kriptától meglehetősen távol található édes
anyjuk, Nendtvich Karolin sírja is. 
Komarnicki Gyula is, Román is élő 
kapcsolatot ápolt a Mecsek Egyesület
tel, amit az is bizonyít, hogy az egyesü
leti évkönyvekben nagyszámú írásuk 
jelent meg együtt is, külön-külön is. 
„A Sexteni dolomitokból" című közös 
írásuk például a Mecsek Egyesület 
1909. évi évkönyvében jelent meg, a 
különlenyomat címoldalának borítója 
itt látható. Ugyancsak közösen írták 
a „Laurin király rózsakertje. Túrák a 
Rosengarten-Dolomitokban" című 
munkájukat is, amely szintén a Mecsek 
Egyesület évkönyve által vált olvasha
tóvá az érdeklődők által, s melynek 
különlenyomati címoldala látható.
Visszatérve a gyógyszerész és botanikus Nendtvich Tamás fiú ági leszár- 
mazóihoz, korábban említettük az 1822-ben született és mérnök végzettsé

get szerzett Sándort. Azt is említettük, 
hogy az ő fia volt Nendtvich Andor, 
a család Pécs városáért és a Mecsek 
Egyesületért legtöbbet tevő tagja.
Dr. Nendtvich Andor Pécsett született 
1867. október 2-án, és itt is hunyt el 
1951. május 6-án. A Mecsek Egyesület 
háború előtti évkönyveiből korábbi 
nemzedékek számára ismert arckép
ét közöljük újra. Valamennyi iskoláját 
szeretett szülővárosában végezte, így 
a pécsi püspöki jogakadémiát is, ahol 
jogtudományi államvizsgát 1890. jú
nius 7-én, míg államtudományi ál
lamvizsgát 1891. április 18-án tett. 
Pécs város szolgálatába lépett 1981. 
február 4-én, s polgármester helyettes
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lett 1898. április 18-án. Végül 1906. 
június 18. és 1936. október 19. kö
zött Pécs város polgármestere volt. 
Több mint harminc éven keresztül! 
Hogy ez alatt a három évtized alatt 
milyen alkotások fűződtek N. A. 
nevéhez, hogy milyen intézkedése
ket tett a város fejlődése érdekében, 
annak még felsorolása is túlfeszíte
né egy csupán adalékok nyújtására 
vállalkozó rövid írás kereteit. Ettől 
tehát el kell tekintenünk, bízva ab
ban, hogy hamarosan megjelenik a 
Nendtvich család történetét feldol
gozó monográfia, amely természe
tesen erre is kitér. Említsük azon
ban meg, hogy az 1931. szeptember 
13-án felavatott dömörkapui menedékházat - melyen mint polgármes
ter mondott ünnepi beszédet - a Mecsek Egyesület 1933. évi közgyűlése 
egyhangú szavazással Nendtvich Andorról nevezte el.
Szinkovich Mariskával (1872-1954) kötött házasságából tíz gyermeke
született. Közülük az első, az 1894-ben született s még ugyanakkor 
elhunyt Etelka kivételével kilenc gyermeke élte meg az időskort. Közü
lük 1905-ben született Tamás fia a közelmúltban, 2004-ben 99 éves korá
ban hunyt el, az ő fia és fiúunokája ma is Pécsett élnek.
Dr. Nendtvich Andornak meghatározó szerepe volt a korábbi pozsonyi 
Erzsébet Tudományegyetem Pécsre történt áthelyezésében. A Mecsek 
Egyesületnek 1893-tól volt tagja, 1922-től 1946-ig pedig az egyesület 
elnöke. Mint polgármesterhez, soha olyan kéréssel az egyesület nem for
dulhatott, hogy azt ő lehetőségeihez képest a legnagyobb támogatásban 
ne részesített volna. Úgy Pécs második világháborús német, mint szovjet 
megszállása idején több méltánytalanság érte.
Vélhetően most, a XXI. évszázad első évtizedében már megérett a 
helyzet arra, hogy a jelen írásunkban említett (és hely hiányában 
talán méltatlanul meg sem említett) kiválóságok Pécs városához és a 
Mecsek Egyesülethez fűződő kapcsolataikról lehulljon a felejtés min
denképpen méltatlan fátyla.
Ehhez kívántunk némely csekély adalékkal szolgálni a fentiekben.
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Dománszky Zoltán

Az IVV Olimpia plakátja

Rögtön az elején a cím is magyarázatra szo
rul. Mit jelent az IVV, és hol is van Otepáá?

Az IVV rövidítés a német nyelvterületen a Nem
zetközi Népsport Szövetséget jelenti. Otepáá pe
dig egy kisváros Észtország déli részén. Tehát a 
cím a Nemzetközi Népsport Szövetség 10. Olim
piáját rejti, amely az észtországi téli sportok fő
városában, Otepáában került megrendezésre.
Az észt IVV Olimpián való részvétel gondolata 
2005-ben kezdett érlelődni több bonyhádi turis
tatárs fejében, a csehországi Plzenben megren
dezett 9. IVV Olimpia zárása után.
Az észt turisták ezen a rendezvényen meghívtak 
minden nemzetet e rangos turistatalálkozóra. 
2006-ban megszületett a döntés, a bonyhádi 
Völgység Turista Egyesület és a Komárom-Esz- 
tergom Megyei Természetbarát Szövetség tagjai képviselik hivatalosan 
Magyarországot Észtországban a 10. IVV Olimpián. Természetesen a 
rendezvény és az azon való részvétel nyitott volt, minden érdeklődő és a 
feltételeket vállaló turista jelentkezhetett az utazásra és a programokra. 
Az IVV Olimpia programját és az utazás feltételeit a Völgység Turista 
Egyesület elnöksége hirdette meg. A jelentkezések és a regisztrációk 
2007 februárjában kezdődtek. Március elején minden hely elkelt az autó
buszon, amivel a közel ötezer kilométeres utazást tervezték.
A felkészülés részeként Észtországról tartott nagy sikerű diavetítéses 
előadást Bonyhádon Marton Jenő, a Hibernia Nova Könyvkiadó veze
tője, és egyben ajánlotta a népes közönségnek a kiadójánál megjelent új 
Észtország útikalauzt.
Az utazás kezdete július 6-án este 10 órára volt hirdetve. A 48 szemé
lyes Mercedes típusú autóbusz 23 óra 15 perckor állt meg a bonyhádi 
felszállóhelyen. A gyors pakolás után irány Budapest, ahol a tatabányai 
turistatársak szálltak fel. Két óra felé léptük át a magyar-szlovák határt. 
Hajnalban a Kis-Tátrában fekvő Donovalyban álltunk meg egy hosszabb 
pihenőre. Igazán csípős volt a hajnal, jóval 10 °C alatti hőmérséklettel. 
Elkezdtünk edződni a várható hűvösebb észtországi éghajlatra.
A szlovák-lengyel határon három órát várakoztunk, mivel itt derült ki,
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hogy egyik turistatársunk rossz, lejárt útlevelét hozta magával. Otthon 
felejtette az új útlevelét, és más személyét igazoló okmány sem volt nála. 
Hosszú alkudozás után a lengyel határőrök beengedték társunkat Len
gyelországba azzal a feltétellel, hogy a varsói magyar konzul ideigle
nes útlevelet állít ki számára az út folytatására. Ez kissé nehéz helyzetet 
teremtett, lévén szombat munkaszüneti nap. A varsói magyar konzul 
ezt is megoldotta, így utazhattunk tovább. Elsuhantunk Krakkó mellett, 
majd egy rövid pihenő a 7-es számú főút egyik parkolójában. Kielcet 
és Radomot megkerülve délután négy órakor érkeztünk Varsóba. Tisz
teletünkre az eső is eleredt, de nagy szerencsénk volt; az eső is elállt, 
és egy talpraesett, jó humorú idegenvezető kalauzolt bennünket a rövid 
városnézésen. A Lazienki-parkban kezdtük a sétát. A varsóiak kedvenc 
parkjában, Chopin bronzszobránál megálltunk egy kis időre. Utunkat 
a kastélyparkban az eleredt eső és a miniszterelnöki hivatal előtt tün
tetők zavarták meg. Az Ogród Saski (Szász-kert) következett. Az isme

retlen katona sírját jártuk körbe, közben 
találkoztunk egy hagyományőrző ulánus 
lovascsapattal, amelyet nagy tömeg vett 
körül és kísért figyelemmel. Innen az 
óvárosban folytattuk utunkat. Megcso
dáltuk a Ryneket, az óváros főterét, majd 
rövid sétával ismerkedtünk a II. világ
háború után romjaiból újraépült műem
lék épületekkel. A Lengyel Hadsereg 
Múzeumánál fejeztük be a városnézést. 
Közben az ideiglenes útlevelet is sikerült 
elintézni csoportvezetőnknek a varsói 
magyar követségen. Hét óra körül hagy
tuk el Varsót, és igyekeztünk első szál
láshelyünkre Bialystokba, ahová éppen 
éjfél előtt sikerült megérkeznünk.

Másnap korán indultunk tovább, nem volt időnk megnézni a várost, ahol 
éjszakáztunk. A lengyelek híres bölényfüves vodkáját, amely a közeli 
nemzeti park világhírű bölényállományáról kapta nevét, sikerült meg
kóstolnunk. Az erős lengyel „bölénysört" sem mulasztottuk el megíz
lelni. Augusztów és Suwalki érintése után léptük át a lengyel-litván ha
tárt. Ezen a napon reggel, utazásunk elején eleredt az eső. Szinte Litváni
ában tartó autóbuszozásunk egész ideje alatt esett az eső, de néha azért 
kisütött a nap a felhők közül. ízelítőt kaptunk a balti időjárásról - gon
doltuk. Az autóbuszból gyönyörködtünk a tájban. Mindenhol végelátha-
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tatlan, szinte teljesen sík rétek és szán
tók, rengeteg legelésző szarvasmarhá
val. Folyóparti galéria, erdők és ligetek 
szakították meg néha a horizontot. Ta
nyák és apró pár házból álló települé
sek számtalanul az országutak közelé
ben. Ragyogó zöld színek mindenhol. 
A régi főváros, Kaunus és Panevézys 
mellett elhaladva hamarosan átléptük 
a litván-lett határt. Kora délután érkez
tünk Lettország fővárosába, Rigába. A 
Szabadság-szobor előtti téren várt az 
idegenvezetőnk, aki a Kalkuttai Te
réz anya rendjéhez tartozó apáca volt. 
„Teljesen véletlen", hogy a fiatal apá
ca Bonyhád szomszéd településéről, 
Nagymányokról származott. A hazai 
üdvözletek átadása után kezdődött a 

városnézés. Sajnos közben eleredt az eső, amely néha elcsendesedve csak 
a program végén állt el. A Szabadság-szobortól, a rigaiak egyik nemze
ti szimbólumától kezdődött a városnézés. Átsétáltunk Brivibas bulváris- 
on (Szabadság körút) Riga történelmi óvárosába. Ehhez a Pilsétas kanáls 
hídján keltünk át, és értünk a régi városfalon nyitott Kalku utcába. El
ső megállónk a város jelképe, a Szent Péter-templom volt, majd a Szent 
György- és a Szent János-templomok következtek. Alig győztük csodálni 
a téglából épült monumentális gótikus katedrálisokat. A szakadó eső sem 
zavart bennünket. Néha alábbhagyott a zivatar, akkor a felcsillanó nap
fényben szép fényképeket készítettünk. Ezután a Raktárnegyedbe sétál
tunk. A II. világháború romjaiból újjávarázsolt régi Tanácsház téren, ma 
Lett Lövészek terén álló Feketefejűek Háza megtekintése következett. A 
folyamatos eső sem vette el a kedvünket a gyaloglástól. Ezután a Balti
kum legnagyobb templomát, a Szűz Mária Dómot kerestük fel.
A Lovagvár és a Fegyverarzenál épülete sem maradt ki a sétából. Az 
észt parlament épülete előtt, a felújított Ramer- és Lőportornyok mellett 
elhaladva értünk vissza már napsütésben a Szabadság-szoborhoz. Felejt
hetetlen délután sikeredett. A gyakran szinte ömlő eső sem tudott elke
seríteni bennünket. Sikerült megismernünk Riga történelmi belvárosát, 
a méltán híres UNESCO Világörökség részét.
Vacsoraidőben ültünk újra autóbuszra, és siettünk tovább. Riga után nem
sokára megpillantottuk a Balti-tengert. A tengerpart közelében haladt az
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országút. Gyakran láttuk felcsillanni a Rigai-öböl vizét az autóbuszból 
kitekintve. Ainazinál léptünk a lett-észt határra. Itt meglepetés ért ben
nünket. Egy tatabányai házaspár az útlevél-ellenőrzéskor döbbent rá, hogy 
Rigában ellopták a hátizsákjukból az útlevelüket. Más személyazonossá
gukat igazoló irat nem volt náluk. Magyarázkodás után is könyörtelenek 
voltak az észt határőrök. Nem engedték be a házaspárt Észtországba. A 
határon kellett volna megvárniuk, mire az észtországi magyar konzul ide
iglenes útlevelet bocsát rendelkezésükre. Hosszas telefonálások után úgy 
döntött a csoportvezetőnk, hogy utazzanak vissza Rigába, és ott várják 
meg az ismerős apáca rendjének missziós épületében a magyar ideiglenes 
útlevelet. Nehéz szívvel, könnyeikkel küszködve utaztak vissza Rigába. 
Három nap múlva Pámauban csatlakoztak a csoporthoz, megnyugodva. 
A missziós nővérek segítettek nekik a hivatalos ügyintézésben. Talán Rigát 
is jobban megismerték, mint a csoport többsége.
A határon történt várakozás miatt éjfél felé érkeztünk meg az észt fővá
rosba, Tallinnba foglalt szállásukra.
Másnap egész napos városnézést terveztünk Tallinnba. A tallinni német 
tannyelvű gimnázium egyik lelkes diákja volt a kalauzunk. Az óvárost 
a Virui kapu közelében lévő Orosz Kultúra Háza felől közelítettük meg. 
Először a Szent Olef-templomot (Oleviste kirik) látogattuk meg. Innen a 
városfalon kívül a tornyok erdeje mellett sétálva a város fölé magasodó 
sziklás Dóm-hegyre (Toompea) kapaszkodtunk fel. A Stenbock-palota 
előtt, amely ma az Észt Miniszterelnöki Hivatal, értünk a Dóm-hegyre. 
Az épület a múltban az orosz cári kormányzó parancsára kapta mai 
alakját. A Patkul-kilátó következett, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt az 
óvárosra és a Tallinni-öbölre.
A kilátótól a Dómhoz (Toomkirk), Észtország legrégibb épületéhez gya
logoltunk. Román, gótikus, reneszánsz és barokk stílusok találkozója az 
épületen, de egészében meghatározó a balti gótika. A templom belső falain

Tallinn óvárosa
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Tallin óvárosa

megcsodáltuk az egyedül
álló, fából faragott nemesi 
család címergyűjteményét. 
Az Észtországi Lovagrendbe 
tartozó 107 nemes családi 
címere található itt.
A Dóm-hegyen egy or
todox templom is áll, ne
ve Alekszander Nyevszkij- 
székesegyház, amelyet a 20. 
század elején építettek orosz 
historista stílusban a 17. szá
zadi templomokat utánozva. 
A bazilika előtt és lépcsőin 
rengeteg idős koldus és alkoholistának tűnő kéregető. Oroszul kéregettek, 
és nemegyszer állítottak meg és kérdezték, hogy mely országból jöttünk. Az 
ortodox katedrálissal szemben a Toompea-palota, amely az orosz kormány
zósági palotának épült barokk, majd klasszicista stílusban. Mellette még jól 
észrevehető a svédek által a 16. században épített egykori reneszánsz stílu
sú fellegvár. Napjainkban a keleti várfal egy része maradt csak fenn három 
saroktoronnyal. Az egyik, egyben a legmagasabb a Pikk Hermann (Hosszú 
Hermann-torony), Tallinn szimbóluma. Sajnos évente csak egy nap látogat
ható. A Toompea-palota napjainkban az Észt Parlament része.
A Dóm-hegyről a Várparancsnok kertjén át a Szűz-torony és a Kukkants 
a konyhába-bástya (Kiek in de Kök) mellett elhaladva a Városháza tér felé 
folytattuk utunkat. Megálltunk megcsodálni kívülről a Niguliste-templomot 
(Szent Miklós-templom és Múzeum). Napjainkban az Észt Kulturális 
Minisztérium felügyelete alatt álló múzeumként funkciónál, gazdag gótikus 
fafaragvány- és festménygyűjteménnyel. Koncertteremként is használják. 
Igazi pazar látványként a Városháza tér (Raekoja plats) következett. Mintha 
egy észak-német városban sétálnánk. A város szíve volt évszázadokon át ez 
a tér. Itt állt a városi pellengér, és itt tartották a piacokat is. A pompás gótikus, 
reneszánsz és barokk stílusok kavalkádja a házakon. A tér meghatározó épü
lete a Baltikum, de talán egész Észak-Európa legmonumentálisabb késő góti
kus városháza. Nyolcszögű csúcsos tornyán az „Öreg Tamás" (Vana Toomas) 
nevű, lándzsás katona alakú figura látszik, amely szélkakasként szolgált. A 
téren búcsúzott el tőlünk a városnézésben kalauzoló kísérünk.
Kora délután sikerült az egyik kellemes vendéglőben megebédelnünk, és 
megkóstolnunk a helyi söröket, köztük a Saku és az A.le Coq márkákat. 
A délutáni program egyéni városnézéssel és szabadprogrammal folyta
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tódott. Először a magyar kötődéssel rendelkező Városház patikát látogat
tam meg. A magyar nemes Bélaváry Buchartok bérelték, majd vásárolták 
meg a 16. században. Egészen 1911-ig a család tulajdonában volt a patika. 
Ezután a közeli gótikus Szentlélek-templomba sikerült betérnünk a hirtelen 
feltámadó zivatar elől. Nem bántuk meg. A középkorban a városi magiszt
rátus kéthajós templomaként szolgáló műemlék a 14. századtól őrzi eredeti 
építészeti stílusát. A reformáció pusztításai ellenére is fennmaradt, méltán 
híres gótikus szárnyas oltára művészeti ritkaság a Baltikumban. Hasonlóan 
művészi érdekesség a karzaton található 57 képből álló sorozat, a bibliai 
történeteket ábrázoló Biblia Pauperum (Szegények Bibliája).
A zivatar után egy kellemes sétával a Pikk utcán (Hosszú utca) a volt céh
szövetségek házait kerestük fel. A leghíresebb céh épület a reneszánsz 
stílusú „Feketefejűek" Társaságának székháza.
A városnézés folytatásaként újra a Dóm-hegy következett, a látniva
lók megerősítésére. Késő délutánra a nap is kisütött, a fotósok nagy 
örömére. Fáradtam tértünk vissza szállodánkba, de a vacsora után egy 
kellemes gyaloglásra még futotta az időből és az erőből a közeli dűne- 
sorokkal tarkított fenyőerdőben.
A másnapra tervezett programunk, amely a Rigai-öbölben fekvő Kihnu- 
sziget hajóval történő látogatása volt, a hajójárat szüneteltetése miatt el
maradt. Délelőtt Tallinn keleti részén, a tengerpart mellett fekvő Kadriorg 
parkban és a Kadriorg-palota kertjébe látogattunk. A barokk stílusú kastély 

Eszak-Európában párját ritkító, 
1917-ig az orosz cárok tulajdoná
ban szerepelt. Közelében található 
az észt köztársasági elnök reziden
ciája. A tengerparti sétánk során 
a Russalka-emlékművet is meg
néztük. A személykikötő épületé
nek bejárásával ért végett a tallinni 
programunk. Másfél napunk ada
tott a program során, hogy bejár
juk és megismerjük az UNESCO 
által a világörökség részeként 
számontartott tallinni óvárost.

A fővárosból Párnauba autóbuszoztunk, ahonnan Kihnu-szigetére ter
veztünk hajóutat. Helyette tengerparti séta, a bátrabbaknak fürdőzés a 
18° C körüli tengerbe. A bátrak csapat négy felnőttből és három gyer
mekből állt. Városnézésre is jutott idő. Bejártuk a fürdőváros óvárosát, 
sétáltunk a „korzón".
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Párnauból szálláshelyünkre, a közeli Jöulumáe sportközpontba utaztunk. 
A sportközpontban töltöttünk egy éjszakát, és nyertünk egy rövid bete
kintést mindennapi életébe és a közvetlen környékébe. A sportcentrumot 
az egyik sportoktató mutatta be csoportunknak a vacsora előtt egy hosz- 
szabb sétával. Az északi sportok közül mindegyik gyakorlására edző- és 
versenypálya van kiépítve. A legnépszerűbb a sífutás és a biatlon. Jelzett 
pályák a környéken a futóknak, a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak. 
A sífutóknak nyári aszfaltpálya több kilométer hosszan. A környék tájfutó 
térképet is szerencsém volt kipróbálni, csak a kései sötétedés hozott visz- 
sza a szállásra este 11 órakor a közeli dűnesor láposaiból és feketefenyő 
erdeiből. A kései érkezéshez az is hozzájárult, hogy a töméntelen meny- 
nyiségű termését akkor érlelő feketeáfonyabokrok között alig tudtunk 
haladni, mert a gyümölcs szedése elég lassú elfoglaltság.

Következő nap kora délelőtt Párnau 
autóbusz-pályaudvarán csatlako
zott újra hozzánk a Rigából érkező, 
ideiglenes útlevéllel ellátott tatabá
nyai házaspár. Párnauból Soomaa 
Nemzeti Park (Soomaa Rahvuspark) 
felé indultunk. Az egész délelőtti és 
kora délutáni szemerkélő eső sem 
vette el a kedvünket a tervezett tú- 

: rától. A Körtsi-Töramaa farmon ki
alakított látogató központnál ta
lálkoztunk túravezetőnkkel, egy 
hamburgi német leánnyal, akinek a 

segítségével bejártuk a Riisa-mocsárvidék tanösvényét. A tőzegmohalá- 
pok között vezető padlóösvény a szemerkélő eső miatt néha csúszott, de 
komoly baleset nélkül sikerült a túra. Ritkán az eső is elállt, és néha a nap 
is kibújt az esőfelhők mögül. A mocsárban vezetett túra után a látogató 
központot kerestük fel és ismertük meg részletesebben a Soomaa Nemze
ti Park élővilágát. Észtországban a mocsárvidékek nem számítanak ritka
ságnak. Az ország jelentős részét napjainkban is mocsarak borítják, ame
lyek változatos növény- és állatvilággal rendelkeznek.
Az ország múltbéli mezőgazdaságában, földművelésében a mocsári irt- 
ványokban történő gazdálkodás is jellemző volt. Ez mára szinte teljesen 
megszűnt. A védett területek „karbantartására" a nemzeti parkok újra 
kezdik a mocsári legelőgazdálkodást. Ennek lehetőségeit is bemutatták a 
látogató központban. A környék a vízitúrázók és a kerékpárosok paradi
csoma. A gyalogos turisták igazán ritkák ezen a tájon. Az autós turisták
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látogatására épülnek a tanösvények, amelyek zömmel döngölt fölállta
kon közelíthetők meg. Nagyon látványos prospektusokkal és informá
ciós anyaggal rendelkezik a Soomaa Nemzeti Park Központja.

Késő délután Viljandit érintve, a 
Vörtsi-tavat megkerülve értünk 
Sangastebe, ahol négy éjszakát töl
töttünk el. Sagaste kastélyáról híres 
falu egész Esztorságban, Otepáától 
23 kilométerre. Szállásunk a 19. szá
zad végén angol neogótikus stílus
ban épült kastély épületében volt. 
A kastély egy 75 hektáros park kö
zepén fekszik. Tulajdonosaik a bal
ti német von Berg család tagjai vol
tak. Az építtető Fridrich Wilhelm 
Rembert von Berg orosz marsall, aki 
részt vett az 1848M9-es magyar sza

badságharc leverésében, amiért az osztrák uralkodótól grófi címet kapott. 
Unokaöccse, Fridrich von Berg, kinek mellszobra a kastély főbejárata előtt 
található, világhírű növénynemesítő - az észt kenyérgabona atyjaként tart
ják számon -, élt haláláig a kastélyban. A szállás kívülről már felújított, belül 
egyszerűen berendezett szobáival fogadott bennünket. Vacsora után a kas
télypark felfedezése következett. A másfél órás séta után a parkban az esti 
sörözés és beszélgetés zárta a napot.
Másnap Otepáá és környékének, Észtország téli sportközpontjának a meg
ismerése következett. A 2100 fő lakosú városka tavakban és dombokban 
gazdag vidék. Itt a legvastagabb az országban telente a hótakaró, és tavasz- 
szal a legkésőbb itt olvad el. A sífutás észt központja a település. A délelőtt 
városnézéssel telt. Az Észt Zászlómúzeum és az Észt Símúzeum található a 
városban. A közeli Várdombon látható Dél-Észtország legfontosabb közép
kori erődítésének romjai. Délután a várostól két kilométerre fekvő Pühajárv 
(Szent-tó) melletti üdülő centrum és szálloda felkeresésével, ahol az IVV 
Olimpiai Centrum működött, folytattuk napunkat. A Pühajárv körüli 8 
km-es túrára is jutott pár társammal idő, igaz, a tavi hajózást cseréltem fel 
vele. Itt találkoztam először Észtországban a nálunk is ismert turistaútjel- 
zéssel. A gyalogos turistaút elnevezése: matkarada észtül. Az eligazító-táb- 
lákon és térképeken is ezt a kifejezést használják. A tó környéke szépen 
gondozott, jól ellátott térképekkel és jelzett gyalogos turistautakkal. A 
gyalogutak mentén esőházak, tűzrakó helyek. A zömmel fenyvesek között 
vezető utakon gyönyörű panoráma kilátóhelyek a tóra és környékére.
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Otepaa főterén az IVV Olimpia megnyitására 
gyülekeznek a csoportok

Vacsora után Otepáá főterén 
gyülekeztek az IVV Olimpiára 
érkező nemzetek csapatai, ösz- 
szesen 39 ország képviseleté
ben. A főtérről kezdődött a be
vonulás a közeli Téli Olimpiai 
Stadionba a városon át. A be
vonulás után az olimpia részt
vevői a nézőtéren foglaltak he
lyet. Az észt kulturális minisz
ter asszony köszöntötte először 
a külföldi és észt vendégeket, 
majd az észt rendezők nevében 
a Kalev Sportszövetség elnöke 
szólt a találkozó részvevőihez. A házigazdáknak a 10. IVV Olimpia szer
vezését a Nemzetközi Népsport Szövetség elnöke köszönte meg. Ezután 
egy hatalmas észt nemzeti táncbemutató következett a stadion pázsitján, 
több száz különböző észt tájegység népviseletébe öltözött táncossal. Na
gyon felemelőnek és meghatónak éreztük a bemutatót.
Este 10 óra után, még nappali világosságban, kezdődött az 6 kilométe
res gyaloglás a Téli Olimpiai Stadionból a Pühajarv nyugati partjához. A 
több ezer fős tömeg éjfél felé érte el a célállomást, a háromnapos rendez
vény helyszínét, az IVV Olimpiai Centrumot.
Későn, jóval éjfél után élményektől és a gyaloglásoktól fáradtan pihen
tünk le szálláshelyünkön.
A péntek, szombat és vasárnap is tartó versenyszámokon: különböző távol
ságú gyalogos és kerékpáros teljesítménytúrák, montain bike teljesítmény
túrák, úszás, különböző távú északi gyaloglások, csapatunk nem vett részt, 
mert a szervezők által ajánlott más programokat teljesítettünk. Esténként 
csatlakoztunk a többiekhez a Pühajarv szabadtéri színpadán rendezett kul
turális rendezvények látogatásában. Voltunk contry- és modemtánc esten. 
Július 13-án, pénteken Észtország második legnépesebb városát, ré
gi egyeteméről méltán híres Tartut néztük meg. Túráztunk az Emajögi 
(Anya folyó), pontosan a Suur-Emajögi (Nagy-Anya folyó) partján, 
amely az észtek számára hazájuk egyik szimbóluma, mint nekünk, ma
gyaroknak a Tisza. A Suur- Emajögi Tartu folyója, a Vörtsjárv-tóból ered 
és a Peipsi-tóba (Csúd-tó) ömlik. Megnéztük az egyetem botanikus kert
jét, a gótikus János-templomot, a II. Gusztáv Adolf svéd király által alapított 
egyetem épületét és környékét, a Városháza teret, ahol országos népművé
szeti kirakodóvásár és fesztivál zajlott ezen a hétvégén. A szabadprogram
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Tnrtu főtere a városliázávnl

alatt sikerült megnéznem a 
Toomemágit, a középkori vá
rosrészt, ahol a középkori vár 
állt. A fő látványosság itt a kö
zépkorban épült Dóm (Tartu 
Toomkirik), amely régi neve 
Péter és Pál Bazilika. A tartui 
püspökség főtemplomaként 
használták a 16. századig. A 
városrész két nevezetes hídját, 
az Ördög- és az Angyal-hida- 
kat is megnéztem.

A népművészeti vásár nyüzsgő forgataga után a csoport közös kéré
sére a Peipsi-tó (Csúd-tó) megtekintésére indultunk. A Tartutól közel 
30 kilométerre fekvő hatalmas tavat szerettük volna látni. Ez háromórai 
autóbuszozással sikerült is. A felejthetetlen panoráma viszont elmaradt. 
Kolkjánál, a zömmel oroszok lakta falunál értük el a hatalmas tavat, de a

Túra Röuge Suurjarv mellett

tavat körülölelő nádtengertől a közvetlen víztükröt csak távolról láttuk. 
Egy kikötői csatornánál azért kigyalogoltunk a tópartra, és rácsodálkoz
tunk a messze a horizont alatt eltűnő végtelen víztükörre.
Este észt contryzenét hallgattunk, és egy jót söröztünk a Pühajárv partján. 
Másnap a Haanja-dombvidék Természeti Parkjának felkeresése volt a 
programunk. E tájegységben található Észtország legmagasabb pontja, 
a 318 méter magas Suur-Munamági (Nagy-Tojáshegy).
A Röuge falu környékének tavai mellett tettünk 
egy kellemes gyalogtúrát, ahol tíz kilométer hosz- 
szan hat tó található, köztük Észtország legmé
lyebb tava, a Röuge Suurjarv (Nagytó) 38 mé
ter mély vizével. Ezen a napon társaink a túrán 
a szlovén és horvát IW küldöttség tagjai voltak. 
A közös ebéd után a közeli Hinni-canyon bejárá
sa zárta a gyaloglást. Az estet a Pühajárv mellet
ti szabadtéri színpad moderntánc-bemutatójának 
megtekintésével és közös táncesttel fejeztük be. 
Vasárnap a korai reggeli után indultunk 
Sangastéből. Lettországon, Litvánián, Lengyel
országon és Szlovákián át Magyarország volt az 
útirány. Hamar eltelt az egy hét, amit Észtország 
megismerésére szántunk. Csodálatos helyeken 
jártunk. A táj a maga különlegességével, amely a
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végtelen síkságok, a tavak sokasága, a változatos erdők és rétek, az acélkék 
színekben úszó rozsföldek együttes látványa adott. Az időjárás szeszélye, 
a nálunk kellemes kirándulóidőnek számító átlaghőmérséklet, a sokszor 
eleredt és szitáló eső tette felejthetetlenné a szép programokat. A kéklő 
égen úszó hatalmas fehér felhők minden reggel eszünkbe juttatták, hogy 
az esőkabátot és a váltócipőt nem célszerű a szálláshelyen felejteni.
A szép tájak és kirándulóhelyek, amelyeket felkerestünk túráink során, 
nagyon kellemes élményeket nyújtott a középhegyekhez szokott csopor
tunknak. A rengeteg tó látványa, amely szinte minden észt tájegységben 
megtalálható, nagyon kellemes emlékekkel töltött fel bennünket, legna
gyobb szerencsénkre az ilyenkor szokásos szúnyoghadak nélkül.
Gyönyörű észt városokban sétálhattunk, csodálva e balti ország számta
lan látványos műemlékét, történelmi és néprajzi emlékét. Sikerült bete
kintenünk az észt konyha világába. Megkóstoltuk a híres észt vodkát és 
ittunk a kellemes ízű, szomjat oltó észt sörökből.
Az IVV Olimpián találkoztunk az észt emberek udvariasságával és ven
dégszeretetével. Láttuk és tapasztaltuk, hogy az észtek is kezdik felismerni, 
hogy csodálatos természeti környezetük számtalan gyalogos túraútvonal 
kiépítésére alkalmas. Az északi gyaloglás, mint nálunk is egyre népszerűbb 
szabadidő-eltöltés tömegeket mozgósító lehetősége, itt tudatosult bennem. 
Nehezen búcsúztunk Észtországtól. A határ felé közeledve, kicsit szimbo
likusan talán, szemerkélni kezdett az eső. Nemcsak mi, de Észtország is 
„könnyezve" vált el tőlünk. Valgánál léptük át az észt-lett határt. Lettorszá
gon „átrohanva", csak apró pihenőket tartva, már napsütésben érkeztünk 
Litvániába. Kaunasba tervezett városnézésünk az idő szűkössége miatt 
elmaradt. Kora délután voltunk a litván-lengyel határon. Varsóba a korai 
esti csúcsforgalomba érkeztünk. Közel két óra kellett, mire átértünk a len
gyel fővároson. Éjfél körül értünk egy apró eltévedés miatt Kielce városába, 
ahol egy kellemes szállodában pihentük ki a hosszú utazás fáradalmait.
Másnap ebédidő körül álltunk meg városnézésre Krakkóba, ahol a 
WaweI tövében várt idegenvetőnk. Egy rövid séta Wawelben, a szé
kesegyház megtekintésével futotta időnkből, majd a Királyok útján 
sétáltunk az óváros főterére, a Rynek Glównyra. A Posztócsarnok és a 
Mária-templom látogatása után indultunk vissza a Wawel közelébe par
koló autóbuszunkhoz. A hőmérő 36 °C mutatott. Kezdtük megszokni a 
Magyarországon várható kánikulát. Kellemes emléknek tűnt a tegnap reggeli 
szemerkélő eső és a 23 °C Észtországba. Késő délután Szlovákiában voltunk. 
Éjjel léptük át a magyar határt. Fél háromkor érkeztünk Bonyhádra. A 
leszálláskor kérdeztem sofőreinket, hogy hány kilométert tettünk meg 
az autóbusszal utunk során. A rövid válasz: 4960 kilométert.
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A ZÁKÁNY-ŐRTILOSI DOMBOK VIDÉKÉN

Mezei Ervin

Somogy megye nyugati részén, a Duna-Dráva Nemzeti Park zákányi és 
őrtilosi védett természeti területeit járva a látogató hamar meggyőződ
het arról, hogy hazánk e dimbes-dombos Dráva melléki táján bizony akad

nak olyan látnivalók, amelyek kedvéért érdemes felvenni a túracipőt. Ke
vésbé ismert, hogy Zákányban és Őrtilosban már a Duna-Dráva Nemze
ti Park 1996-os megalakulása előtt védett volt több természeti terület. így a 
Zákányi Tölös-hegy Természetvédelmi Terület, az Őrtilosi Vasút-oldal Ter
mészetvédelmi Terület és az Őrtilosi Szentmihály-hegy Természetvédelmi 

Terület. A nemzeti park megalakulásá
val e területek egészültek ki a folyóval és 
annak árterével, s így jött létre a mintegy 
580 hektáros védett természeti terület e 
két település határában. A folyó, amely
nek Őrtilos és Barcs közötti szakaszáról 
elmondhatjuk, hogy napjainkig mente
sült a nagyobb arányú folyószabályozá
si beavatkozásoktól, máig őriz valamit a 
múlt századok természeti képéből; szün
telenül rombolja és építi partját, áradások

A Vasút-oldal erdejében 
fotó: Pere Krisztina

Kavicszátony Zákánynál

idején vízzel önti el a buja növényze
tű ártéri ligeterdőket, s a közeli dom
bokról letekintve láthatjuk a folyton 
változó, átalakuló kavicszátonyokat. 
Akár a zákányi Látó-hegyről, akár az 
őrtilosi Szentmihály-hegyről szem
léljük a tájat, a Dráva ezüstszalag
ja a meghatározó, s tekintetünknek 
az ártéri erdők mellett elnyúló szán
tókon és gyepeken túl csak a horvát 
hegyek szabnak határt. Azok a hor-
vát hegyek, amelyekre Zrínyi Miklós horvát bán is tekinthetett földváráról a 
török veszedelem idején, s bár e földvár sáncai már rég az enyészeté lettek, 
de erdei sétánkon a Zrínyi-Újvár emlékhelye ma is múltidézésre késztet.
A térség országosan ritka növény- és állatfajoknak nyújt élőhelyet, s 
ennek oka a zákányi és őrtilosi természeti területek sajátos természet
földrajzi viszonyaiban keresendő. A Zalaapáti-hát dombjai és a Közép-
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Dráva-völgy síkjának találkozásából adódik az a páratlan felszíni forma, 
az úgynevezett magaspart, amelynek hosszú kilométereken át kígyózó 
vonulatát az itt élők - a magaspart tövében futó vasúti fővonal révén - 
Vasút-oldalnak nevezik. A folyó menti ártér és a magaspart közötti ma
gasságkülönbség helyenként eléri a 40-50 métert. A dombokról lefutó 
csapadékvizek hol kisebb, szűk, hol pedig széles, tágas oldalvölgyeken 
keresztül érik el a Drávát. A Zalaapáti-hát nyugati peremén, az őrtilosi 
Szentmihály-hegyen meredek oldalú völgyeket találunk, amelyek sok 
esetben löszmélyutakat, időszakos vízfolyásokat rejtenek. E völgyek víz

folyásai azonban nem a Dráva felé si
etnek, mint azt gondolnánk, hanem a 
Szentmihály-hegyet északról megke
rülő Visszafolyó-patakba torkollnak. A 
Visszafolyó-patak vize aztán a Dráva fo
lyásirányával ellenkező, északias irány
ba veszi útját, s több kanyar után jut el a 
Principális-csatornán és a Murán keresz
tül a Drávába. Zákányban a Tölös-hegy 
mellett lefutó, csaknem 3 kilométer hosz- 
szú patakvölgy a Dráva egykori mellék
ágába vezeti vizét. A dombokról lesiető 
vizek az ártéren meglassúdnak, szétte
rülnek, s helyenként nagy tömegű finom 
hordalékréteggel fedik be a folyó men
ti ligeterdők talaját. Az ártéren alacsony - 
és magasártéri szintek váltakoznak, s az 

itt elénk táruló képet legnagyobbrészt a sűrű aljnövényzetű, kúszónö
vények tömegeivel jellemezhető erdők és a Dráva mellékágai, holtágai 
határozzák meg. Ez utóbbiak közül talán a zákányi Kerek-tó az, amely
ről elmondható, hogy formájában, megjelenésében a legszebb holtágak 
egyike. A nyáridőben úgyszólván áthatolhatatlan puhafaligetek vala
mint a magasparton és a völgyekben megtalálható erdők számos nyu
gat-balkáni (illír) növény- és állatfajnak adnak otthont. Ez a mérsékelten 
meleg, ugyanakkor nedves éghajlatnak köszönhető, amelyre a 9,7-10,2 
C-fokos évi középhőmérséklet és az évi 780 mm csapadék jellemző.
A folyóról érdemes tudnunk, hogy több mint 720 km hosszan kanyarog, s 
mivel a mellette fekvő területeken csak kis számú ipari létesítmény talál
ható, vize igen jó minőségű. Eredése a Tiroli-Alpokban van, egészen közel 
az olasz-osztrák államhatárhoz, s Ausztria, Szlovénia majd Horvátország 
érintésével jut el Magyarországra. Őrtilosnál lép be hazánk területére, s
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mintegy 170 fkm után Mattynál 
hagyja el azt. A folyó főmedré
nek szélessége ezen a szakaszon 
150-400 méter között változik. 
Kevesen tudják, hogy bár határ
víznek mondjuk a Drávát, de a 
magyar-horvát államhatár csak 
ritkán fut a folyóval megegyező 
vonalban. Számos bal parti hor- 
vát, illetve jobb parti magyar te
rületet találunk, Gyékényes és 
Bélavár között pedig mindvégig 
szárazföldön fut az államhatár:

e két településünk között a Dráva teljes egészében Horvátország területén 
folyik. Érdekes megfigyelni a folyó által szállított hordalék minőségének 
a változását. Őrtilosnál durva, nagy szemű kavicsból áll, Bélavárnál már 
egészen apró szemű a szállított, görgetett kavics, Barcs alatt pedig jófor
mán csak homokból épült zátonyokat, szigeteket láthatunk.
A Dráva mint víziót napjainkban csekély jelentőséggel bír, s jobbára a 
turisztikai célú hasznosítás a jellemző. Azonban nem volt ez mindig így, 
mert pl. az Osztrák-Magyar Monarchia idején sokkal nagyobb mértékű 
volt a folyami hajózás. Kevéssé tudott, hogy 1863-1864-ben egészen 
hosszú szakaszon, Eszék és a beleznai Kakonya között közlekedett sze
mélyszállító hajó. Ez a hajó „menetrendszerűen" közlekedett, amit a 
mai viszonyaink közepette bizony már nehéz elképzelni. A drávai teher
szállításban meghatározó volt az, hogy a hajókkal szállított árut Gyéké
nyesig vitték, ahonnan aztán a déli vasút segítségével indultak tovább 
a szállítmányok. Mint az élet oly sok területén, így a drávai vízi szállí
tásban is a trianoni békeszerződés hozott visszafordíthatatlan változást. 
Az első és második világháború közötti időszakban folyamatosan csök
kent a drávai hajózás jelentősége. Ez a folyamat oda vezetett, hogy a 
második világégés után gyakorlatilag megszűnt a hajózás a Dráván. A 
Zákány és Őrtilos közötti szakaszon ma inkább csak a kenus vízitúrázók 
jellemzők, illetve az évente két alkalommal tartott határnyitás során sze
mélyszállító komp közlekedik a horvátországi Légrád és Őrtilos között. 
Ha a hajózást, mint az 1900-as években lassan elsorvadó tevékenységet 
említjük, akkor szólnunk kell a folyó egy másfajta hasznosításáról, amely 
hasznosítási mód viszont éppen ellenkezőleg, a múlt században teljese
dett ki. Jelesül a vízi erőművek kiépüléséről van szó. A Dráván össze
sen 22 vízi erőmű épült. Időben az első a szlovéniai Fala vízi erőmű,
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amely 1918 óta működik, míg a legutóbb létesült az 1989 óta üzemelő, s 
egyben hazánkhoz legközelebb eső horvátországi dubravai vízi erőmű. A 
közelmúltban Horvátország részéről részletes tervek készültek egy, a Dráva 
Gyékényes és Bélavár közti (teljes egészében Horvátország területén folyó) 
szakaszán létesítendő vízi erőműről. Hazánk és a Horvátországban egyre 
erősödő környezetvédelmi mozgalmak tiltakozásának köszönhetően az 
erőmű megépítése lekerült a napirendről. Az új vízi erőművel kapcsolatos 
aggodalmak jogosak, hiszen tudjuk, hogy a Vízvár és Őrtilos közötti szaka
szon a folyó vízügyi szempontból szinte teljesen szabályozatlan. A szabályo
zással járó, élővilágra nézve káros folyamatok elmaradásának tudható be, 
hogy a Dráva e szakasza úgyszólván természetközeli állapotúnak mond
ható, s a különböző vizes élőhelyek sora megannyi ritka fajnak ad otthont.

Akkor hát lássuk, 
azok a természeti értékek, 
amelyek a folyóhoz és az azt 
kísérő változatos élőhelyek
hez kötődnek. Mindenekelőtt 
azt kell megemlíteni, hogy az 
1990 előtti időszakban a szi
gorú határőrizet meggátol
ta a kutatók munkáját, s csak 
az 1990-es években teljesed
hetett ki a természeti érté
kek számbavétele. A világtól 
addig szinte elzárt területek 
sok meglepetéssel szolgál

tak, s ma már bőséges anyag áll rendelkezésre a folyó páratlan élővilá
gáról. A Dráva gyors folyású, oxigénben dús és tiszta vizében él a foko
zottan védett drávai tegzes, amely faj állománya a Drávára korlátozódik. 
Több mint 50 halfaj jelenlétét mutatták ki a folyóban a kutatók, mely fa
jok csaknem fele természetvédelmi oltalom alatt áll. A Dráva sebes fo
lyásából következik, hogy meghatározóak az áramláskedvelő halfajok, 
mint például a szilvaorrú keszeg és a magyar bucó. Ez utóbbi a Duna 
vízgyűjtőjének endemikus (bennszülött) faja, amely fokozottan védett. A 
lefűződött mellékágak és holtágak védett faja a mára egyre ritkább com- 
pó. A Dráva ma is szüntelenül építi és rombolja partját, valamint számos 
kisebb-nagyobb zátonyt, szigetet hoz létre. Ezek a kavicszátonyok oly
kor egészen rövid életűek, mert a soron következő áradás elsodorja őket. 
A zátonyokon és szigeteken a nyers, növényzet nélküli kavicsfelszíne
ken helyenként kis lile költ, s apró, repítőszőrös magjai útján megtelep-
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szik itt a védett csermelyciprus. E tamariskafélék családjába tartozó ritka 
hordalékcserje elsőként foglalja el a friss kavicságyat, s akár 2-2,5 méter 
magasra is megnő. A mellékágakon és holtágakon, mint például a záká- 
nyi Kerek-tónál, a leggyakoribb fészkelő récefaj a tőkés réce, de vonulási 
időszakban számos más récefajt is láthatunk a folyón, mint például ba
rátrécét, csörgőrécét vagy kercerécét. A kavicszátonyok a növényzet tér
hódításával egyre inkább „kizöldülnek", s végül, a lágyszárúak és cser
jék (főként füzek) után a fatermetű füzek s a nyárak veszik át a szerepet, 
így alakulnak ki az úgynevezett puhafás ligeterdők. A zákányi és őrtilosi 
Dráva szakaszon, illetve a folyó árterén számos ilyen puhafás ligeter
dőt találunk, amelyek a folyópartok természetes kísérői. A késő tavasz
tól lombhullásig szinte áthatolhatatlanul bpja növényzetük ugyancsak

próbára teszi a kirándulót, hi
szen igen gazdag a cserjeszint, s 
több kúszónövény is nehezíti a 
továbbjutást. A liánjaival szerte
szét kúszó komló vagy az akár 
25-30 méter magasra felkapasz
kodó parti szőlő csak fokozza 
az erdők áthatolhatatlanságát. 
Mindamellett ne feledkezzünk 
el arról, hogy a mai Magyaror
szág területén az elmúlt évszá
zadokban az ember tájátalakító 
tevékenysége nyomán az ilyen

és ehhez hasonló ártéri ligeterdők területaránya csökkent a legnagyobb 
mértékben, ezért feltétlen kíméletet érdemelnek. Itt, a sokszor nyers fo
lyami homokkal borított erdők talaján találjuk a védett, télen is zöld téli 
zsurlót és az egykor Himalájából és Kelet-Indiából dísznövényként be
telepített, s a kertekből kivadult bíbor nebáncsvirágot. A bolygatottabb,
sok esetben útszéli növényzet tagja a 
védett, ernyősvirágzatú magasszárú 
kocsord, amelynek üreges szára akár 
3 méter magasra is megnő! A nappa
li lepkék közül kiemelkedő jelentő
ségű a védett magyar színjátszó lep
ke előfordulása. A szintén védett kis 
apollólepkét a zákányi és őrtilosi ár
téren szinte bárhol megpillanthatjuk. 
Az ártér magasabb fekvésű része-
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in tölgy-kőris-szil ligeterdők húzódnak, s ezekben tavasszal védett nö
vényeink egész sorát láthatjuk. Fehér szőnyeget borít az erdő aljára a 
sok-sok hóvirág, amely a Vasút-oldal hamar felmelegedő déli-délnyu
gati kitettségű lábánál akár már január végén, február elején nyílni kezd. 
Helyenként a dunavölgyi csillagvirág kék virágai színesítik a képet, de 
több helyen előfordul a jól ismert szártalan kankalin is. A madárvilág fo
lyóhoz kötődő fajai közül a fokozottan védett rétisas az ártéri ligeterdők 
hatalmasra nőtt nyárfáin talál fészkelésre alkalmas helyet, s innét indul 
zsákmányszerző útjára a Drávára vagy a közeli kavicsbányatavakhoz. 
Ha már a kavicsbánya-tavakat említettük, ejtsünk néhány szót ezeknek 
a mesterségesen kialakított élőhelyeknek az élővilágáról. A zákányi és 
őrtilosi ártéren lévő, mára felhagyott kavicsbánya-tavak legfeljebb né
hány méternyi mélységű vizeiben a gyökerező hínárnövényzet impo
záns képviselője a közismert és védett fehér tündérrózsa, míg kisebb, 
sárga színű virágaival szintén e vizeket díszíti az ugyancsak védett tün
dérfátyol. A tiszta, oxigéndús víz több védett szitakötőnek nyújt otthont, 
mint például a tócsaszitakötő és a kétfoltú szitakötő. A part menti fákon 
függőcinege, a vízparti keskeny nádasokban vagy gyékényesekben a fo
kozottan védett törpegém fészkel. Láthatjuk, hogy a néhány évtizeddel 
ezelőtti, emberi léptékkel mérhető, tehát a mainál jóval szerényebb tech
nikával végzett kavicskitermelés nem okozott visszafordíthatatlan vál
tozásokat, s ezek a kisméretű kavicsbányatavak belesimulnak az ártér 

természetközeli élőhelyei közé. Más 
kérdés, hogy a napjainkban kialakí
tott hatalmas kiterjedésű, igen mély 
vizű bányatavakról unokáink majdan 
elmondhatják-e ugyanezt... A Drá
va mentén húzódó Vasút-oldal he
lyenként igen meredek fekvésű erdei 
újabb ritkaságokat rejtegetnek. A fon
tosabb erdőtársulások a gyertyános- 
kocsánytalan tölgyesek és a dél-zalai 
bükkösök. Mindkét erdőtársulásban 
számos védett lágyszárú faj fordul 
elő, s ezek az élőhelyek teszik talán 
legvonzóbbá a növénytani ritkaságok 
iránt érdeklődők számára a zákányi 
és őrtilosi védett természeti területe
ket. Az üde bükkösök április táján vi
rágzó védett ritkasága a nyugat-bal-1Hiírinaslevelü szellőrózM
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Pofák árvacsalán

káni elterjedési! hármaslevelű szellőrózsa, amely hazánkban csak itt, Zá
kányban és Ortilosban fordul elő. Ez a könnyed szépségű szellőrózsa itt 
éri el elterjedésének keleti határát, s például az Őrtilostól légvonalban 80- 
100 km-re nyugatra fekvő, 1000 métert meghaladó magasságú Ivanscica- 
hegység bükköseiben már tömegesen találjuk. (Ez a hegység tiszta idő
ben jól látható Őrtilos - Szentmihály-hegyről.) Hasonló élőhelyeken nő 
a szolidabb megjelenésű, vajszínű virágú zalai bükköny. A Vasút-oldal- 
ban és a Szentmihály-hegyen húzódó völgyek alján, a patak menti éger
ligetekben él az osztrák zergevirág, ez a különös szépségű védett nö
vényünk. Május táján sárga színű virágaival, hegedűnyak formájú leve
leivel igazi különlegessége a kis vízmosások menti erdőknek. Hasonló 
élőhelyen bújik meg egy másik ritka, védett növényfajunk, a hármasle
velű fogasír, amely Magyarországon csak itt, Zákányban és Ortilosban 

él. Ott, ahol a domboldalakon gyertyános-ko- 
csánytalan tölgyesek állnak, egy másik ritka
ság díszük: a pofók árvacsalán. Ez a terme
tes árvacsalán hazánkban csak itt fordul elő, 
s ugyancsak nyugat-balkáni flóraelem. Ahol 
nagy számban nő az erdőkben, ott nemcsak vi
rágával, de szép formájú leveleinek tömegével 
is remek látványt nyújt. A völgyek erdeiben to
vábbi ritkaság az avarban megbújó védett csi
gafaj, a mediterrán - nyugat-európai előfordu
lású nyugati ajtóscsiga. A természeti értékek 
sorát még hosszasan folytathatnánk, de talán 
ennyi is elég ahhoz, hogy kedvet ébresszen a 
Dráva világának további megismeréséhez, egy 
kiránduláshoz vagy akár egy vízitúrázáshoz.

A természeti értékek gazdagsága mellett a zákányi és őrtilosi védett ter
mészeti területeken és azok tágabb környezetében maga a táj is barango
lásra késztet. A természetföldrajzi adottságoknak köszönhetően Zákány 
helyén már a római korban is volt lakott település, az első írásos emlék 
pedig 1227-ből való. Egykori váráról, amely a mai vasúti pályaudvarral 
szemben álló magaslaton állt, 1325-ös írás szól. Zákány életében min
dig fontos szerepet töltött be a vasút - legfőképp talán a múlt század el
ső felében. A gyékényesi vasúti határátkelő (amely érdekes módon Zá
kány községben található!) ma is működik, s több nemzetközi vonat is 
közlekedik Horvátország és Olaszország felé. Ha Zákányból a piros ke
reszttel jelzett túraútvonalon indulunk utunkra, eljuthatunk egészen az 
őrtilosi Zrínyi-Újvárig, amely egybeesik a nemzeti park Somogy-megyei
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szakaszának végével. Ez a kb. 11 kilométeres túraútvonal érinti a kirán
dulók által is látogatható fontosabb területeket, s több helyen nagyon 
szép kilátást nyújt a Drávára s annak völgyére. A túra első ízben a záká- 
nyi Tölös-hegy aljában húzódó patak menti égerligetnél éri el a nemze
ti park területét, majd egy löszmélyúton felkapaszkodva Látóhegyre ju
tunk. Látóhegy az 1800-as években híres bortermő vidék volt, s az egyik, 
nemrég felújított pincében (Gróf Zichy Ödön tulajdona volt) ma borkós

tolásra nyílik lehetőség. A Lá
tóhegyről nagyon szép kilátás 
nyílik a Drávára, megfigyelhe
tők a főként alacsony vízállás
nál látható kavicszátonyok, a 
folyót kísérő ligeterdők és a túl
oldali horvát területek. A Látó
hegyet elhagyva szőlők, gyü
mölcsösök, s a térségre annyira 
jellemző örökzöld ültetvények 
között Őrtilos határába vezet 
az út. Őrtilost 1406-ban Ewr 
néven említik a források, míg 

1550-ben Őrként írják a település nevét. A községet 1884 óta nevezik a 
ma is használatos nevén. A Drávát kísérő magaspart őrtilosi szakaszá
nak egyik legszebb panorámát nyújtó pontján találjuk a Fesztungot, az 
1848-as forradalom és szabadságharc emlékhelyét. (Fesztung = őrhely.) A 
Fesztungnál állva jól látható a Dráva azon szakasza, ahol 1848 szeptem
ber 11-én Jellasich horvát bán átkelt seregével a folyón. A Fesztungnál, az 
egykori őrhelyen az őrtilosi és zákányi önkormányzat állíttatott emlék
művet. A változatos, dimbes-dombos területeken keresztül haladó túra- 
út a Fesztung után a Szentmihály-hegyre vezet bennünket. Az öreg pin
cék és a fák között megbújó lakóházak után felérünk a jelen formájában a 
XVII. század óta fennálló, műemléki védettséget élvező templomhoz. Ez 
a domb a templommal, a Szentmihály-hegyi kertek, gyümölcsösök és er
dők közé ékelődő házakkal, no és a gyönyörű panorámával a Dráva völ
gyére, a horvát hegyekre, a hazai Dráva menti területek egyik legszebb 
része. Szentmihály-hegyen ma már vendégfogadó és erdei iskola várja 
a vendégeket, s az egykori iskolaépület felújítása is bővíti a vendéglátás 
lehetőségeit. Az őrtilosi vasútállomásra leballagva a folyópartra érünk, 
ahol rönkasztalok, rönkpadok és tűzrakó hely várja a kirándulókat, s egy
ben ez a hely a kiindulópontja az egyre népszerűbb drávai vízitúráknak 
is. A vasútállomástól a folyó mentén kb. 200 méternyire felsétálva szép
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Ahol a Dráva és a Mura találkozik

rálátás nyílik a két folyó, a 
Dráva és a Mura összefolyá
sára. Ha a vasútállomástól a 
folyásirányt követve indu
lunk tovább, akkor eljutunk 
az őrtilosi kavicsbányatóhoz, 
amelyet horgásztóként hasz
nosít a helyi horgászegyesü
let, s akár napijegyes horgá
szatra is lehetőség nyílik. A 
folyó partján gyakran láthat
juk a kisszerszámos halászó-
kat, amint emelőhálóikkal 
várják a fogást. Szentmihály- 

hegyet a piros kereszt túraútvonalon elhagyva a Vasút-oldal peremén vezető 
hangulatos sétaúton megérkezünk utunk végállomására, a Zrínyi-Újvárhoz. 
Itt állott valaha Zrínyi Miklós horvát bán földvára, amelyet aztán a harcok 
során 1664-ben a törökök szó szerint a földdel tettek egyenlővé. Emléktáb
la őrzi a rég volt idők hőseinek emlékét, s 2006-2007-ben régészeti kutatók 
kezdték el a maradványok feltárását. A Zrínyi Miklóstól származó idézet,
amely az egyik táblácskán ol
vasható, innét, a végekről is 
örök érvényű üzenetet tol
mácsol: „Ki-ki használjon, 
szolgáljon hazájának, amint 
legjobban lehet." A Zákány
ból induló túránk tehát itt, 
Zrínyi-Újvárnál ér véget, s a 
Visszafolyó-patak kis hídján 
át a beleznai vasúti megálló
helyre jutunk, ahonnét már a 
pécs-nagykanizsai vasútvo
nalon közlekedő vonatokkal 
utazhatunk tovább.
Elmondhatjuk tehát, hogy van bőven látnivaló e térségben, s ha nyitott 
szemmel járjuk a Dráva menti vidéket, még több dologra is rácsodálkoz
hatunk, újabb szépségeket fedezhetünk fel. A zákány-őrtilosi dombsor 
természeti és más, szívet-lelket gyönyörködtető értékeinek ezzel a rövid 
bemutatásával pedig talán sikerült kedvet ébreszteni ahhoz, hogy az 
olvasó felkerekedjék, s a saját szemével győződjön meg a leírtakról.
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FEJEZETEK
A PÉCSI LITTKE CSALÁD TÖRTÉNETÉBŐL

„A csillagokat iszom!" 
Trebbin Ágost

Bevezetés

Tuczai József úrtól, a pécsi Pannónia CÉZÁR Kft. termelési igazgató
jától a Littke-pezsgőgyár történetével kapcsolatban több értékes for
rásmunkát kaptam. Közöttük különösképpen megörültem Littke György 

1943. évben a Littke családról készített visszaemlékezésének.
Az igazgató úrnak ezúton is szeretném önzetlen segítőkészségét meg
köszönni.
Sajnos Littke György írásának a vége hiányzott, de így is sok értékes 
adattal tudtam gazdagítani a család történetét. Littke György visszaem
lékezése több eltérő adatot tartalmazott az eddig Pécsett ismert Littke- 
történetektől. Az eltérés okait nem kutattam.

Ki volt a családban Littke György? A választ a Littke család genealógiája 
alapján adom meg.
A dinasztiaalapító Littke Lőrincnek (1809-1879) Taitl Johannával kötött 
házasságából (a házasságkötés időpontja 1831. november 8.) négy fia és 
egy leánya született.
A gyermekek születésének kronológiája:
Littke Ferenc (1832-1901)
Littke János (1834-1917)
Littke Ágoston (1838-1911)
(I.) Littke József (1840-1902)
Littke Mária (18 éves korában meghalt).

Littke János Pucher Georginával 1862. január 21-én kötött házasságot. 
Házasságukból négy leány és két fiú született. A két fiú közül az egyik, 
a visszaemlékezést készítő Littke György (1869-?), a dinasztiaalapító 
Littke Lőrinc unokája volt. Sajnos életéről, munkásságáról nem állnak 
rendelkezésre adatok.
Annak érdekében, hogy munkám minél hitelesebb legyen, Littke 
György gondolatainak szigorú megtartása mellett, más forrásmunkákra 
is támaszkodva, több kisebb-nagyobb kiegészítést tettem.
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Viszonylag rövid tanulmányomban kísérletet sem tehetek arra, hogy a 
pezsgőkészítés részletes ismertetésére kitérjek, ugyanakkor nem kerül
hető ki néhány fontos alapfogalom megismerése.

A pezsgő olyan bor, melyben az erjedés során a palackban szén-dioxid 
keletkezik, azaz nem kívülről nyomatják bele a szénsavat, mint a habzó
boroknál. A jó minőségű pezsgő készítéséhez egészséges, könnyű, tiszta, 
finom zamatú, diszkrét savtartalmú alapbor szükséges. Az alapborokból 
mindig küvé készül - azaz házasított bor, melyben a készítők a részek 
legelőnyösebb kapcsolatát igyekeznek létrehozni.
A must kétszeri átlényegülésen, metamorfózison megy át.
Elsőként az erjedés során az élesztőgombák közbejöttével kialakul egy 
illatos, ideális savtartalmú, karcsú fehérbor.
A második lépés, amikor a lezárt pezsgőspalackban, az ún. tirázslikőr 
hatására (cukor, bor és speciális élesztő keveréke) beindul az újraerjedés. 
Ennek során a zárt palackban magas szénsavnyomás (6 bar) keletkezik.
A palackokat ezután fejjel lefelé ferde (nagy A betűhöz hasonló) dőlés
szögű, ún. rázóállványokra rakják. Rázással, csavarintással, hosszadal
mas munkával (6-9 hónap) elérik, hogy a pezsgőből a seprő (üledék) az 
üveg nyakában, a dugóra rakódjon le.
Amikor ez megtörtént, a palack nyakát mínusz 24-25 fokos sóoldatba 
merítik. A seprőt is magába záró jégdugót ezután kilövetik.
Az utolsó műveletben a pezsgőhöz hozzáadják az ún. expedíciós likőrt 
(amely óborból, borpárlatból, konyakból és más ízanyagokból áll). 
Az expedíciós likőr receptje minden pezsgősház féltve őrzött titka! Ennél 
a műveletnél határozzák meg a pezsgő kategóriáját, cukorfokát, vagyis 
száraz vagy édes legyen.

Dóm Perignon: „A csillagokat iszom;" 
A FRANCIA PEZSGŐ DIADALÚTJA

Dóm Perignon

Dóm Perignon barát (1638-1715) a champagne-i Hautvillers város ben
cés apátságának pincemestereként folyton kísérletezett a jobb minő
ség és az újszerűség érdekében. Tudatosan, rendszeresen és néha vélet

lenszerűen házasított borokat, aminek eredményeként hamar híressé vált 
egész Franciaországban. Egy pincéjében felejtett borospalackban utóerjedt 
a nedű, s az erjedési szénsavat megtartva nagyon kellemes itallá változott.
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Dom Perignon (1638-1715), 
a pezsgő megalkotója

Mikor a gyöngyöző bort Dom Perignon megkóstolta, a legenda szerint 
így kiáltott fel: „A csillagokat iszom!"

Találmányát azután tovább tökéle
tesítette: bevezette a parafa kérgéből 
készült dugó használatát. Az új és 
még nem teljesen kierjedt borokat kora 
tavasszal palackozta, és a palackokat 
dugóval szorosan bezárta. A borban 
levő maradék cukor erjedése a palack
ban fejeződött be.
Miután a nagy titok az apátsági pincé
ből felszínre került, először egyes cham- 
pagne-i borkereskedők, majd távolabbi 
gazdák is pezsgő készítésére adták a 
fejüket. S hogy ez nem volt tipikusan 
férfimunka, arra a legjobb bizonyíték 
az „özvegyek pezsgője" elnevezés.
A főleg angol nyelvterületeken divatos 
pezsgőmárka azoknak a XVIII. század
ban élt kiváló özvegyasszonyoknak (M. 
Cliquot, M. Pommery, M. Bollinger) 
kívánt emléket állítani, akik férjük 
halála után is világszínvonalon tudták 
vezetni gyárukat."1

1 IPM Magazin. 2003. december. Ónody Gyula: Pezsgőben búvó csillagok

Champagne és a háborúk

A pezsgő elterjedését jelentős mértékben 
elősegítették a napóleoni háborúk. Kü
lönben is a háborúk a pezsgőfogyasztást növel

ték. A szövetkezett hatalmak hadseregei 1814- 
ben, amikor Franciaországban voltak, átvonultak 
Champagne-on, és az ottani pezsgők tartalmát 
nagyon alaposan „tanulmányozták". A finom 
italt sokan megismerték, és annyira megkedvel
ték, hogy a háború befejezése után hazájukban 
is megkívánták. Ennek hatására hatalmas rende
lések keletkeztek Európa-szerte, ami a fogyasz
tás elterjedését hihetetlen mértékben növelte. 1

Egy világhírű pezsgő 
nagyasszonya, 

Louise Pommery
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A francia közgazdászok számításai sze
rint a pezsgőgyártás ezen jelentős fellen
dülésével járó hasznon Franciaország
nak, különösen Reims vidékének több
szörösen megtérítette azon anyagi kárt, 
melyet az előző háborús időkben a ka
tonák spontán „pezsgőtanulmányai" ne
ki okoztak. Ekkor és ezután keletkez
tek azok a nagy cégek, melyek a koráb
bi 2-300 ezer palackos töltéssel szemben 
évi 4-5 millió palackot is töltöttek."2

2 Borászati füzetek 2000. Dr. Geday Gusztáv és dr. Mercz Árpád: Pezsgőgyártásunk története

A rövid történelmi bevezetés után nem 
csodálkozhatunk azon, hogy Littke 
Lőrinc Champagne-ba küldte fiát, Littke 
Józsefet, hogy megtanulja a nagy hírű 
francia pezsgőgyártás alapjait.
Sajnos az adaptáció nem volt sikeres. A francia pezsgőgyártási technoló
gia a kezdetekben ugyancsak nagy gondokat okozott a Littke családnak, 
de kitartó szorgalommal és kockázatvállalással nem mondtak le a kitű
zött célról, és a múló idő őket igazolta. A Littke-pezsgőgyárat a tradicio
nális francia pezsgő készítése tette naggyá és emelte Európa élvonalába.

A FRANCIA PEZSGŐ PÉCSETT

Littke György így idézi az eseményeket, és a klasszikus pezsgőkészí
tés francia módszerét.

„Nagyatyám az anyagi ügyek rendezése után az üzletet ismét saját keze
lésébe vette, és a bomagykereskedést, József fiát magánál tartva, tovább 
folytatta. Később atyám (megj. Littke János) által kezdeményezett pezsgő
gyártást, az első kísérletezési kudarc dacára, József öccse újból megkezdte, 
bár még mindig nagy nehézségekkel, de erős kitartással, sok tanulmányo
zás után fokozatosan a francia rendszer szerinti gyártásra tért át.
Jól emlékszem, hogy nagyatyám 1879-ben bekövetkezett halála után 
atyám és József öccse között sok vita folyt a pezsgőgyártás mikéntjéről, 
és atyám - saját szavai szerint - azt tanácsolta öccsének, hogy térjen át a 
„Pressweg" gyártási módra, ami annyi jelentett, hogy a mustot nem sza
bad teljesen kiforrni hagyni, hanem a szénsavat kiváltó erjedési anyagot
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bizonyos mértékben a mustban visszatartják. Ez a gyártási mód az 1880-as 
években meg is történt. A nagy fedett, ma is meglévő udvari helyiségben 
nyolc-tíz, ötven-hatvan mázsa szőlőt magában foglaló szőlősaj tolókat 
állítottak fel (ezeket a nagy hatékonyságú, speciális módszerrel készült 
sajtológépeket a franciaországi Reimsből hozatták Littkéék), amelyekből 
a kisajtolt mustot az ugyancsak ott elhelyezett 50-60 hektoliter térfogatú 
kádakba fejtették. A must a szüretkor már beállt hűvös időjárás miatt 
erjedésnek már nem indulhatott. De a must ezekben a kádakban csak 
rövid ideig maradt, csak addig, míg a must seprője le nem ülepedett. 
Ennek megtörténte után, ugyancsak az udvar alatt levő alagsorban elhe
lyezett hordókba fejtették le a már kevesebb seprőt tartalmazó mustot. 
E helyiségek télen át ugyancsak hűvösek voltak, tehát az erjedési folya
mat itt sem indulhatott meg, de ez is volt a cél. Tavaszkor, amikor az 
alagsor felmelegedett, a hordókban lévő must is erjedni kezdett, és meg
felelő előkészítés után kezdetét vette a töltés.
A töltést megelőzte az erjedési folyamat által kiváltott szénsavnyo
másnak a kipróbálása, ami manométer segítségével történt. A szénsav 
feszítőerejének a kipróbálása azért volt szükséges, hogy egyrészt a 
palackokban több szénsav, mint amennyit az üveg konstrukciója kibír, 
ne képződhessék, másrészt viszont a pezsgéshez szükséges elegendő 
szénsav rendelkezésre álljon: az engedett nyomás 5 atmoszféra volt. 
A mesterséges szénsav helyébe a természetes szénsav lépett, ami a fran
cia pezsgőgyártásnak már régebbi rendszere volt, és ezzel a francia eljá
rás egyik fő lényege már biztosítva volt. Atyám által tanácsolt eljárás 
tehát eredményesnek bizonyult. A pezsgő ízletességének előmozdítása 
céljából a szükséges likőr előállításához francia gyártmányú konyakot 
és nád-kandiscukrot szereztek be, ami a pezsgő zamatját lényegesen 
fokozta. Ezzel elérték azt, hogy az eddiginél lényegesen jobb minőségű 
pezsgőbort gyártottak.
A francia eljárás alkalmazása fokozatosan teljes eredményre vezetett, 
olyannyira, hogy ma már a francia pezsgővel minden tekintetben ver
senyképes pezsgőt gyártanak."3

3 Littke György visszaemlékezése. Budapest 1943. szeptember havában

Persze Littke József korszerű pezsgőgyárában 1884-ben már másképpen 
készült a hagyományos francia pezsgő. A kiindulási pont már nem a 
must volt, hanem az egészséges, kitűnő alapbor. Kezdetben a szkókói 
szőlő adta a pezsgő készítéséhez szükséges jó minőségű alapbort, de ez 
a mennyiség a későbbiekben már nem bizonyult elegendőnek.
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„A villányi, siklósi és más baranyai borok mellett Erdélyből, a Küküllő 
mellékéről szereztek be rizling és burgundi szőlőfajtákból nyert 12 fokos 
szesz- és 6 ezrelékes savtartalmú jó minőségű borokat."4 

4 Borászati füzetek 2000. Dr. Geday Gusztáv és dr. Mercz Árpád: Pezsgőgyártásunk tör
ténete. (1. rész) 22 p.
5 U. o.
6 U. o.

„A 80-as évektől már nemcsak bort vásároltak a pezsgőgyártás számára, 
hanem a francia gyakorlatnak megfelelően szőlőként vették át a szük
ségletet. A szkókói családi szőlő 21 holdja termésének nagyobb része 
borként került a fogyasztóhoz, míg a szükséges könnyű, vékony, kellő 
savtartalmú alapborokhoz Pellérd környékéről szerezték be a szőlőt. 
De igénybe vették a villány-siklósi borvidék szőlőit is."5

A jobb és pontosabb áttekintés érdekében említsünk meg néhány gya
kori pécsi és környéki szőlőfajtát:
Fehér, zöld és vörös bajor szőlő, fehér és vörös fügér, fehér és fekete 
tökös, galambláb, királyszőlő, ökörszemű, hárslevelű, zirifán, kétféle 
dinka, Diana, fehér és vörös sárfehér, molnár szőlőrizling, tramini, 
bárányfarkú, cigányszőlő, rizling stb.

Egyébként Littkéék pécsi pezsgőüzeme is egy háborúnak köszönhette 
térhódítását: 

„A gyár igazi fellendülését az 1870-es években folyó orosz-török hábo
rúk segítették kibontakozni. Az elhúzódó háborúkban az orosz táborban 
elfogyott a pezsgő, és ezt a pécsi Littke cég ügyesen kihasználta. Sokkal 
közelebb volt a harctérhez, mint a francia konkurencia, és mivel minő
sége hasonló volt, azonban jóval olcsóbb, így a gyár az akkori ország 
vezető pezsgőgyárává fejlődött."6

Érdemes elgondolkozni azon, hogy Littkéék milyen hatalmas összeköt
tetésekkel rendelkeztek, hogy egyes nagy piacokról még a francia pezs
gőt is ki tudták szorítani.
Sajnos sehol sem találtam nyomát, milyen ügynöki hálózattal rendelkez
tek, hogy időben ott tudtak lenni, ahol nagy üzlet kínálkozott.
Meggondolandó, hogy Littkéék tizenkilencedik századi reklámmód
szereiből, piacorientáltságából nem lehetne manapság néhány jó ötletet 
napjainkba is átmenteni?
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A MAGYAR PEZSGŐGYÁRTÁS TÖRTÉNETE

A teljesség igénye nélkül, a számos hazai pezsgőgyártó közül krono
logikus sorrendben csak a legfontosabbakat említsük meg: 

1825. Hubert J. E. bornagykereskedő, Pozsony; 
1835. Esch és Társa, Pozsony;
Berlin Testvérek, Pozsony; 
1852. Lenard és Laban; 
1872. Palugyay Jakab;
1852. Hölle Márton „Első Magyar Pezsgőbor- és Szikvízgyár, Hölle J. M. 
Pesten" (Józsefváros);
1854. Gráver Károly „Budai Pezsgőgyár" Pest, Fő u. 3 sz.;
1859. Littke Lőrinc „Első Baranyai Bornagykereskedés és Pezsgőgyár, 
Littke L." Pécs;
1862. Adrényi Károly utódai Aradon;
1864. Prükler Ignác ferencvárosi fűszerkereskedő, szesz- és ecetgyártó; 
1875. Petheő Imre, Velencei Pezsgőgyár;
1881. Holzmann Ede és Muritzky Manó, Pest, Zoltán u. 5.;
1882. Törley József és Társa, Promontor (Budafok), Péter-Pál utca;
1886. „Louis Francois et Co.", Budafok;
1904. „Gróf Esterházy Ferencz uradalmi pezsgőgyára", Tata; 
1912. Schaumburg-Lippe, Villány.

Olyan szempontból sem 
érdektelen a felsorolást 
áttekinteni, hogy ebből 
a vetületből is értékelni 
tudjuk Littkéék zseniális 
üzleti érzékét, szakmai 
tudását.
Mert mi minden történt 
a magyar történelemben 
ezalatt. Önkényuralom, 
kiegyezés, háborúk, gaz
dasági válságok, csőd

kiállt! Hosszú-hosszú évtizedekig ott maradt a magyar pezsgőgyártás 
élvonalában. Nevét, kiváló pezsgőjét ismerték Európától kezdve Eszak- 
és Dél-Amerikáig.

Pezsgő, az orfeumok kedvelte itala helyzetek.
A Littke cég sok mindent 
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Littke Lőrinc élete

Littke Lőrinc Varsóban született 1809-ben, lengyel kisnemesi család
ból. Apja a lengyel hadseregben őrmesteri rangban szolgált. Gon
dolom, egy többgyermekes altiszt családja ugyancsak szerény körülmé

nyek között élhetett, ezért elsősorban a fiúgyermekeknek mielőbb vala
mi szakmát kellett tanulniuk.
Littke Lőrincet szabóinasnak adták. Hogy melyik országban és város
ban? Vélhetően Lengyelországban, talán Varsóban, a fővárosban.
Littke György: „Littke Lőrinc, a későbbi trieszti kávéház tulajdonos 
fivérével együtt 1824-26. között hagyhatta el a szülői házat. Okot erre a 
lengyelországi politikai viszonyok adhattak, mert az orosz uralom meg
szüntetése iránt megindított mozgalmak állandó forrongásban tartották 
az országot, és boldogulásra kevés kilátás kínálkozott."7
A 16-17 éves ifjú szabólegény a kor szokásainak megfelelően vándor
útra kelt. És miért éppen Pécsre vezetett az út? Ma már erre választ adni 
ugyancsak nehéz lenne.
Nagyon sok régi pécsi polgárcsalád-dinasztia alapítója Bajorországból vagy 
Szászföldről indult Kelet-Európa felé. Hosszabb-rövidebb morvaországi és 
lengyelországi tartózkodás után több esetben délre mentek tovább.
Littke Lőrinc Pécsett Taitl Ferenc jó nevű szabóműhelyében nyert alkal
mazást, ott néhány év alatt ügyes, szorgalmas és megbízható szabómes
terré képezte magát, akire a mester nemcsak műhelyét, hanem leánya 
sorsát is rábízta.

Littke György:
„Itt a szabómesterséget elsajátítván 22 éves korában nőül vette főnöké
nek Johanna nevű leányát, akivel 1831. november 8-án a havihegyi Bol
dogasszonyról elnevezett kápolnában megesküdött. Feleségével 40.000 
forint hozományt kapott. Rövid időre az egybekelésük után apósa a sza
bóüzletet reáruházta, és azt saját neve alatt jó eredménnyel továbbfoly
tatta, de csak néhány évig. Valószínűleg már ezen üzletágban kifejtett 
tevékenysége és szorgalma, de a feleségével kapott hozomány is hozzá
segítette nem kis vagyonhoz, mert az 1840-es években (megj. pontosab
ban 1846-ra tehető) a szabóüzletet eladta, és borkereskedést nyitott."8 
Érdekes dolog, hogy a Pécsett élő vagy betelepülő polgárok, 
köztisztségviselők - legyen az orvosprofesszor vagy mesterember - előbb 
vagy utóbb szőlőtulajdonosok lettek. Ez egy olyan „ragály", aminek a tör- 
ténelem során nem sokan tudtak ellenállni. így alakult ki a pécsi „tüke".

Littke György visszaemlékezése. Budapest 1943. szeptember havában
8 Littke György visszaemlékezése. Budapest 1943. szeptember havában
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Littke Lőrinc ügyes borkereskedőnek bizonyult. A vállalkozás egyre job
ban ment, most már a bor tárolására, kezelésére nagy alapterületű, ideá
lis klímájú helyiségekre, pincékre volt szükség.
Az 1850-es évek elején Littke Lőrinc megvásárolta a Scitovszky tér 12. sz. 
alatti nemesi kúriát, amelyhez a bortárolásra igen alkalmas tekintélyes 
nagyságú pince is csatlakozott. 1863-tól kezdődően a meglévő pincékhez 
a Littke család több nemzedéke valóságos pincerendszert építtetett ki. 
Littke Lőrinc nagy tehetségű, de meglehetősen nyughatatlan természetű, 
vállalkozó szellemű ember volt. Tekintélyes vagyona birtokában több 
vállalkozásba is belekezdett. Ma úgy mondanák „több lábon állt".

Littke György:
„Szénbányát nyitott, vasúti talpfák kitermelése céljából erdőbirtokot 
bérelt, kőbánya kitermelésével foglalkozott, házakat épített, szőlőket 
vásárolt. Mindezen vállalkozásai révén igen nagy vagyonra tett szert, 
ami tevékenysége csúcspontján jó néhány százezer forintra rúgott, ami 
abban az időben igen nagy összeg volt: vagyona a mai értékszámítás 
szerint (1943-ban) mintegy egymillió pengőt tett ki."
...Pécsett több bérházat épített, így többek között a Fő-utcában azon 
a helyen, ahol régebben egy bolthajtásos épület alatt vezetett az út az 
akkor Posta utcába (megj. ma Perczel utca). Ő építette a ma is meglévő 
Littke-kaszárnyát (megj. ma már nincs meg) és több más házat.
Három szőlő tulajdonosa volt, egy Rigóderben (Pécsbányatelep közelé
ben), egy Gyükésben és a szkókói szőlő. A gyükési szőlőt 1863-ban Ferenc 
fiának, míg a rigóderi szőlőt 1868-ban Ágoston fiának ajándékozta. 
A Basa-malomban 3 hold szántója volt, 1871-ben a siklósi külvárosi 95. 
szám alatt telekkönyvezett házat örökölte: ez valószínűleg feleségének 
tulajdona volt.
A szkókói szőlő Jenő unokája haláláig, közel 100 évig volt a Littke család 
tulajdonában, de ma már sajnos idegen kézben van."9

Csak egy kis kiegészítés:
A Király (akkor Fő utca) utca 10. sz. házat nem Littke Lőrinc építette. 
A belvárosban két másik épület története fűződik Littke Lőrinc nevéhez. 
Az egyik a Széchenyi tér (akkor Fő tér) 18. sz. alatti. Ez a ház az 1848-as 
szabadságharc idején épült fel, amely 1858-ban került a Pécsi Takarék
pénztár tulajdonába.
„Littke Lőrinc a főutca sarkán, a legértékesebb helyen 61 négyszögöles 
parcellát vett 7341 frt 16 krért pengő pénzben és erre építette, a most 
(1916) ún. Zsiga házat."10
9 Littke György visszaemlékezése. Budapest 1943. szeptember havában
10 Pécsi Napló. 1916. október 29.
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Littke Lőrincnek a fő vállalkozása mindvégig a borkereskedelem maradt, 
amelyhez az 1859-ben megalapított pezsgőgyár is csatlakozott.
Neve: „Első Baranyai Bornagykereskedés és Pezsgőgyár, Littke L." 
Littke Lőrinc jelentős mennyiségű bort exportált Ausztriába (főleg 
Bécsbe) és a Balkánra. Eleinte hordótételben értékesítette borait, csak 
később tért át a palackozott borok forgalmazására.
A Littke testvérek borüzlete továbbra is igen jól jövedelmezett. Csak nagy
tételű boreladással foglalkoztak, főleg viszonteladóknak (kereskedők, ven
déglősök, szállodások stb.) értékesítettek. 
Hordós boroknál egy hektoliter, palackos 
boroknál 50 liter volt a legkisebb mennyiség. 
Boráraik igen jutányosak voltak: Asz
tali hordós borok hektoliterje (hordóval 
együtt) 30-40 forint, hordós óborok Hek
toliterje 30-100 forint, asztali palackos 
borokból 50 liter 15-20 forint, míg óborok 
esetében 15-50 forint voltak az árak. Ter
mészetesen felvásárlási áraik ezeknél jóval 
alacsonyabbak voltak.

A PÉCSI PEZSGŐGYÁRTÁS KEZDETEI

A különböző forrásmunkák más-más kiindulási pontról származtatják 
a pécsi Littke-pezsgő technológiai kikísérletezését, piaci megjelené
sei. Littke György szerint a Littke-pezsgő kulcsembere nem Littke Lőrinc, 

hanem fia, Littke János volt. Ő volt az, aki öccsét (apjuk Littke Lőrinc be
leegyezésével), Littke Józsefet Franciaországba küldte, hogy a helyszínen 
Champagne-ben, a klasszikus pezsgő őshazájában, a tekintélyes H. Fran
cois cégnél tanulmányozza a pezsgőkészítés technológiáját, folyamatait. 
A leírtak ellenére a pezsgőkészítés alapötlete feltételezhetően Littke 
Lőrinc nevéhez fűződik. Az sem vonható kétségbe, hogy Littke Lőrinc 
számos kísérletet végzett el ezen a téren.
Littke Lőrinc 1861. június 11-én „Társulási szerződés"-t kötött két fiával, 
Littke Jánossal és Littke Józseffel. A társulásban Littke Lőrinc mint ún. 
melléktárs szerepelt, vagyis minden felelősséget fiaira ruházott át.

Társulási szerződés

Alulírottak Littke Lőrinc úr részéről egyrészt és Littke János és Jó
zsef urak részéről, a következő szerződés köttetett.
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Littke Lőrinc úr a helybeli piacon Littke L. cég alatt fennálló bornagyke
reskedést a társulatának továbbvezetésre átadja azzal, hogy abban Littke 
Lőrinc úr, mint kültag (Comandite) szerepel, Littke János és József ura
kat illetőleg pedig egyesülési társulat legyen.
A szerződés tíz évre köttetik, és 1861. június 11-én veszi kezdetét és 
ugyanazon napon 1871. évben végződik.
A társulat tőkéje a felvett leltár szerint 30.150 forint 33 krajcár osztrák 
értékből áll, mely összeg a társulok között olykép oszlik meg, hogy Littke 
Lőrinc úr vagyonának e részéből 10.158 forint 33 krajcárt fiainak önálló
ságuk megalapozása céljából örök tulajdonukba átad, a 20.000 forinttal 
pedig Littke Lőrinc úr kültag gyanánt a társulatban részt vesz.
A társulás üzletei J. és J. Littke cégjegyzéssel köttetnek, nevezettek kizá
rólagos és egyedüli aláírásával.
A kötendő üzletek csak borüzletekből állhatnak.
Mivel a társulat székhelye Littke Lőrinc úr házában van, Littke úr szíve
sen kötelezi magát, hogy a társulat által elfoglalandó helyiségekből, éspe
dig: az összes pincéket, az irodahelyiséget, raktárt, félpadlást, félistállót, 
egy fészert, az udvar használatát, a kapubejáratot és a mosókonyhát évi 
840 forint bérért átengedi azzal a kikötéssel, hogy havi 70 forint bérösz- 
szeg előzetes megfizetésére magukat kötelezik. Egyben azonban bérlők 
kikötik, hogy Littke úr a szerződés tartama alatt a bérösszeget fel nem 
emelheti és a társulatnak felmondania nem szabad.
Littke Lőrinc úr 20.000 forintot kitevő tőkéjét évi 6%-kal, havonként 100 
forintnyi előre fizetendő részletekben a társulat részéről kamatoztatandó. 
Minden év befejeztével (december végén) leltár és zárlati mérleg készí
tendő, amivel Littke Lőrinc úr egyéb nyereségre, mint a 7.) szakaszban 
kikötött 6%-os kamatra igényt nem tart, az üzleti nyereség vagy veszte
ség kizárólag Littke János és József urak között fele-fele részben kerül 
megosztásra, és a tiszta nyereség mindegyik részére, de csakis akkor, ha 
az üzletnek hátrányt nem okoz, kívánatra kifizetendő.
A kommanditőr (megj. vagyis a kültag Littke Lőrinc) úr a társulat üzle
teibe bele nem avatkozhat, joga van azonban a társulat üzleti könyveit és 
pincéit ellenőrizni.
Kötelezzük magunkat, hogy a jelen szerződésnek lejárta előtt hat hónap
pal nyilatkozni tartozunk, hogy az üzletet tovább folytatjuk-e, avagy fel
oszlatni óhajtjuk.
Abban az esetben, ha a társulat tartalma alatt a három társuló közül az 
egyik elhaláloznék, a társulat a jelen szerződés lejártáig továbbra is fenn
marad, és az örökösök az elhalálozott jogaiba lépnek, azonban valakit 
kijelölnek, aki nevükben őket képviseli.
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A társulat tartalma alatt előforduló olyan események elbírálására, ame
lyek a jelen szerződés megkötése alkalmával előreláthatok nem voltak és 
egyenetlenségre vezetnek, mindkét részről döntőbírók nevezendők ki, és 
ha ezek véleménye is megoszlanék, úgy döntő bírák egy harmadik sze
mélyt, mint elnököt jelölnek. A döntőbírói ítéletnek jogerősnek kell lennie 
és szerződők annak magukat fellebbezés nélkül alávetni tartoznak, 
így történvén Pécsett 1861. július 14-én.

Littke Lőrinc sk. Littke János sk. Littke József sk."n

Hát bizony a külső szemlélő számára ez kicsit furcsa szerződésnek tűnik. 
A szerződéssel Littke Lőrinc továbbra is fenntartotta magának a társulás 
ügyeiben a teljes beleszólási jogot, ugyanakkor az üzleti kockázatválla
lást fiaira, elsősorban Jánosra hárította át;
Kétségtelen, a szerződés üzleti szempontból sok racionalitást tartalmaz, 
de a rideg, már-már hivatalnoki megfogalmazás szokatlannak tűnik 
családon belül.
Mért cselekedett így Littke Lőrinc? Miért nem bízott gyermekeiben? Ebben 
a társas felállásban akart-e egyáltalán Littke Lőrinc pezsgőt gyártatni? 
A pezsgőkészítés időpontját Littke György későbbi időpontra teszi.

„1863-ban atyám (megj. Littke János) kezdeményezésére pezsgőbor 
gyártásával kezdtek kísérletezni. A pezsgőt abban az időben a francia 
pezsgőgyártástól eltérően, a szódavízhez hasonló eljárással compressió 
útján vagy cukor hozzáadásával óborokból, erjesztéssel állították elő. Ez 
utóbbi módszerrel próbálkoztak ők is, de kevés sikerrel, eleinte kisebb 
mennyiséget gyártottak, de fáradozásuk sok akadályba ütközött, mert 
minőségük nem volt megfelelő."11 12

11 Littke György visszaemlékezése. Budapest 1943. szeptember havában
12 Littke György visszaemlékezése. Budapest 1943. szeptember havában

Sok probléma adódott abból is, hogy eleinte nem volt megfelelő nyomás
álló palack és légmenetesen lezáró pezsgődugó.
Littke Lőrinc különösen az első pezsgőkészítések időszakában nagy 
figyelmet fordított a technológiai folyamatok, a szakszerű pinceművele
tek szigorú és következetes betartatására. Ellenőrzési, irányítási munkája 
során vasszigorúságot követelt meg. Jaj volt azoknak a munkásoknak, 
akiket lazaságon, nemtörődömségen kapott rajta.

„Mindenütt feltűnt, ahol kellett: erélyesen ellenőrzött, szigorúan bün
tetett. Ha például huzatot észlelt, azonnal kinyomozta az okozóját, és
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ilyenkor még a testi fenyítéstől sem riadt vissza. Az erjedésben levő 
pezsgő oly roppant kényes, mint a húszéves lány, akinek nincsen még 
babája, mondotta Lőrinc úr. Ezért ebben a periódusban fokozott éberség
gel őrködött a gyártási regulán, egészen az átrakásig, amikor a valóságos 
érlelés kezdetével a leendő pezsgőbor már kevésbé érzékeny."13

13 Baranyai Aurél: A pécsi Littke-pezsgő regénye. Pécsi Szemle, 2001, ősz. 62 p.
14 Littke György visszaemlékezése. Budapest 1943. szeptember havában

A kezdetek után, 1865-ben a francia módszert kívánták alkalmazni a 
pezsgőkészítés terén. Sajnos a módszer bevezetése korainak bizonyult. 
A pécsi adaptáció meglehetősen szerencsétlenül sikerült, melynek során 
a Littke-társulást jelentős anyagi kár érte.

A pezsgőkészítés eszközei 7.

Littke György így számol be 
erről: 

„Sok kísérletezés, javítgatás, 
próbálkozás után 1865-ben 
atyám (megj. Littke János) 
pezsgőgyártásra szánt nagyobb 
mennyiségű urasági bort vásá
rolt. E borból 80.000 palackot 
töltöttek, és ezt egy magas 
hőfokra felfűtött erjedési kam
rába helyezték el, hogy a cukro
zott bor a palackban forrásnak 

indulva a szükséges szénsavat kitermelje. Sajnos a szőlőcukorral pre
parált bor erjedésnek nem indult. Ez igen nagy csapást jelentett, mert 
a 80.000 palack bor ezzel teljesen használhatatlanná és élvezhetetlenné 
vált, az ugyanennyi forinttal egyenlő kár válságba hozta a társulatot, és 
előbb-utóbb csődbe kerültek.
Igen súlyos szemrehányásra, összetűzésekre került sor nagyatyám és 
főleg atyám között, olyannyira, hogy a baj elsimítása már nem volt lehet
séges, annak ellenére, hogy nagyatyámnak módjában állott volna. 
Nagyatyám a katasztrófáért kizárólag atyámat tette felelőssé, mert a pezs
gőgyártás gondolata tőle indult ki, és azt a saját felelősségére végezte."14

Littke Lőrinc hajthatatlan volt fiával, Jánossal szemben, amikor a balul 
sikerült, nagy kárt okozó pezsgőkészítési próbálkozás kiderült. Kifi
zette ugyan a kárt, de ragaszkodott hozzá, hogy fia távozzon a családi 
vállalkozásból.
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Littke Lőrinc az anyagi problémák elrendezése után ismét saját kezébe 
vette a bornagykereskedést. A vállalkozásba a távozott János helyére a 
másik testvér, József került.
A későbbiekben Littke Lőrinc és fia, Littke József a francia rendszerű pezs
gőkészítés nagy álmát az első kudarcok dacára sem adták fel. A sok mun
kát és költséget felemésztő próbálkozásokat végül is siker koronázta.

Milyen ember volt valójában Littke Lőrinc?

Littke György visszaemlékezéséből több olyan érdekességet tudhatunk 
meg, ami teljesebbé teszi a Littke Lőrincről, az emberről alkotott képet.

Minden kétséget kizárva állíthatjuk: rendkívüli szorgalmú, tehetséges, 
vállalkozó szellemű üzletember volt. Életében nem sok szerepet kapott az 
érzelem és a szentimentalizmus. Családi kapcsolatait is racionális üzleti 
elveknek rendelte alá. Talán életében mély nyomott hagyott az, hogy a szü
lői házat nagyon fiatalon kellett elhagynia. Ettől kezdve életének meghatá
rozó motívumait, elveit az előrejutás, a vagyonszerzés határozta meg.
Littke Lőrinc kora valóságos aranyemberének számított, bármihez fogott, 
minden sikerült neki. Szegényen kezdte az életet, és a város egyik leg
gazdagabb virilistájaként halt meg 1879. június 15-én.
Több tanulmány foglalkozott már Littke Lőrinc életével, ezek többé-ke- 
vésbé ideális képet festenek erről a különös emberről, de talán igazán csak 
a közeli hozzátartozói látták valódi egyéniségét, cselekedeteit, gondolatait.

Unokája, Littke György így ír nagyatyjáról:

„Nagyatyámat a szerencse csillaga, azt lehet mondani, sohasem hagyta 
el: semmivel kezdte, és mint vagyonos ember halt meg. Minden üzlete, 
vállalkozása stb. kevés kivétellel sikerült. Zseniális üzletember volt, 
akit nagyvonalú, fürge vállalkozási szellem, erős akarat, takarékosság 
és kitartó céltudatos munka, akadályt nem ismerő törekvés jellemzett. 
Egyéniségében szangvinikus, ellentmondást nem tűrő, magyarul erő
szakos természetű ember volt. Vállalkozásaiban és üzletkötéseiben saját 
érdekeit mindenkor, sőt másokkal és üzletfeleivel szemben is jól tudta 
érvényesíteni. Törekvéseivel Pécs város egyik legvagyonosabb és előkelő 
polgárává küzdötte fel magát. Vállalkozásai, üzletei, építkezései, közéleti 
tevékenysége a város fejlődését nagyban előmozdították, és a tevékeny
ségével saját magát és családját a pécsi patríciusok sorába emelte."15

15 Littke György visszaemlékezése. Budapest 1943. szeptember havában
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Mielőtt nagyon súlyosan ítélnénk meg Littke Lőrincet, gondoljuk meg, 
hogy olyan korban élt, amikor másképp élni, boldogulni nem lehetett. 
Egy városi polgárnak kötelessége volt puritán egyszerűségben élni, 
illetve minden figyelmét, tettét a vagyoni gyarapodásának szentelni. 
A polgári házasságok, családalapítások is ezeknek a rideg, de célszerű 
elveknek voltak alárendelve.
Littke Lőrinc családi élete nem volt boldog, amit elsősorban magának 
köszönhetett. A befelé forduló, mogorva ember családi körben is csak 
nehezen oldódott. Igazán jól csak üzleti körökben érezte magát. Felesége 
éppen ellenkezője volt. A jóságos és nemes lelkű asszony igazi őrzőan
gyala volt a Littke családnak. Életét a családnak és gyermekei nevelé
sének szentelte. Takarékos gazdasszonyként beosztással, spórolással 
vigyázott a család kiadásaira, vagyonára.
Littke Lőrincnek négy fia és egy leánya volt. Gyermekei nem sok atyai 
gyöngédséget kaphattak tőle, vasszigorral uralkodott rajtuk is.
Jelentős gazdasága és kiterjedt birtokai közül leginkább a szkókói szőle
jében érezte jól magát. Amikor csak tehette - sok szabadidővel sokoldalú 
elfoglaltságai és üzleti ügyei miatt nem nagyon rendelkezett - barátai, 
üzletfelei társaságában rendszeresen kirándult ide.
Különösen nagy mulatozások voltak a szüret idején. Ilyenkor azután a 
présház szűknek bizonyult, és a fiatalságnak már csak a nagy diófa alatt 
jutott hely. A nagyszerű napot bőséges vacsora és tűzijátékkal összekö
tött mulatság zárta. A jó hangulatot kellőképpen megalapozta a nagy 
mennyiségben fogyasztott, kitűnő szkókói bor.
Bizony Littke Lőrinc életében nem sok ilyen vidám nap volt.

Talán kevésbé ismert, hogy Littke Lőrinc zamatos, ízes ürmösbor 
(vermouth) előállításával is megpróbálkozott. Hiteles leírását szintén 
Littke Györgytől tudhatjuk meg:

„A szüret után egy-két nappal, amikor a must már erjedni kezdett, készült 
a finom ürmös. Ézt oly módon állították elő, hogy egy akós hordóban, 
egy hurkaszerű zacskóban mecseki füveket és növényeket helyeztek el 
a hordóban felülről, az aknanyíláson keresztül egészen a hordó fene
kéig. A zacskót egy-két napig a hordóban hagyták, és amikor a must már 
egészében erjedésben volt, a zacskót eltávolították. A must az erjedési 
folyamat által a növényekből kiválasztott ízekkel telítve igen zamatos és 
élvezetes itallá változott. Természetesen az így előállított ürmös állandó 
forrásban volt, és ha a palackba fejtették, azt bedugaszolni egészen nem 
lehetett, mert az erjedési folyamat különben a palackot szétvetette. Külö-
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nösen ízletes volt az így előállított ürmös sült gesztenye fogyasztása 
után, de aki a kívánatos ital csábításának túlságosan engedett és esetleg 
kissé mélyebben és gyakrabban tekintett a pohár fenekére, azt hamaro
san levette a lábáról. Nem tudom, ma még készítik-e a szüretek alkalmá
val ezt a finom ízletes ürmöst."16

Littke György szerint nagyapja 
szenvedélyesen szeretett kártyázni: 
„Szerencséje még a kártyajáték
ban is megnyilvánult, mert mint 
édesanyám beszélte, a kártyajá
tékból eredő nyereséget, a papír
bankókat mindig cilinderjébe 
gyűrte, és a cilindert így a fejére 
téve, kézilámpással a kezében, 
ment késő éjjeli órákban haza. 
Másnap a bankókat feleségének 
kivasalás véget átadta. Azért 
említem meg a kézilámpást, 
mert Pécsett még az 1880-as évek végén sem világították a várost, leg
feljebb csak este 9-ig, ekkor eloltották azt a néhány petróleumlámpást is, 
amelyet a város világítására használtak. Oly sötét volt, hogy a későbbi 
éjjeli órákban csak a fal mellett tapogatózva lehetett hazatalálni."17

/I pezsgőkészítés eszközei 2.

Littke Lőrinc egyébként nem nagyon szerette a felesleges mulatozáso
kat, mégis 1861. február 9-én fényes házibált rendezett. Ez idő tájt Littke 
Lőrinc már a város legvagyonosabb, tekintélyes polgárai közé emel
kedett, valószínű a közvélemény, valamint üzletfelei véleményének 
engedve szánta rá magát a nem kis költséggel járó bál megrendezésére.

Littke György a családi elmondásokra hivatkozva így ír:

„1861. február 9-én nagy házibált rendezett, amelyre vagy kétszáz ven
dég volt hivatalos. Édesanyámtól tudom, hogy ez igen sikerült mulat
ság volt, és késő reggeli órákig tartott, sőt voltak, akik még reggel 8-kor 
sem akartak távozni. Nagyatyám erre az alkalomra a nagy ebédlőt külön 
alkalmazott kárpitossal nemzetiszínű drapériákkal díszítette, és az egész 
lakást kellemes hangulatba hozatta."18
16 Littke György visszaemlékezése. 1943. szeptember havában
17 Littke György visszaemlékezése. 1943. szeptember havában
18 Littke György visszaemlékezése. Budapest 1943. szeptember havában .
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A nagyszabású bált a helyi újság, a „Pécsi Lapok" is megörökítette:

„Teljes életemben érdekkel viseltettem a közélet iránt, melyben én annyi 
jó napot és szép órát töltöttem, hol ifjúságom legszebb idejét éltem: termé
szetes tehát, hogy érdeklődéssel viseltetem mindazok iránt, kik közéletben 
tényezőként tűnnek fel, és tisztelettel meghajlok mindazok előtt, kik a közjó 
előmozdítására, akár a zöldasztal mellett, vagy a sajtó útján, akár pedig tár
sadalmi téren közremunkálnak. Miután a levelek feladata az volt, hogy a 
pécsi közéletet visszatükrözzék, meg kell emlékeznem az utolsó levelem
ben - melyben egyúttal Önöknek szíves „Istenhozzádot" mondok - Littke 
Lőrinc úrról, városunk előkelő polgárainak egyikéről, ki számunkra f. hó 
9-én oly mulatságot szerzett, mely a maga nemében páratlan volt. A térés 
és valóban kényelmes helyiségekből, melynek középterme, hol a tánc folyt, 
elegáns nemzeti sátorrá volt átalakítva, mintegy kétszáz vendég volt egy
begyűlve - köztük nem sok kivétellel Pécs legszebb leányai mind.
Már a táncrend programja az volt, hogy a bál „kezdve 7 órakor este, vége 7 
órakor reggel" lesz, de meg is tartottuk lelkiismeretesen, mert a tánc csak
ugyan reggel 7 óra után lön befejezve, és hogy jókedvvel ment, azt csak 
nem kell sokáig magyaráznom, mert ki töltene egy helyen 12 órát, ha nem 
mulatna? Mi pedig, a munkás nép - értem a táncosokat - még ezután is 
jónak láttuk kissé ott maradni és igénybe venni a szíves házigazda és az 
egész család barátságát, mely a társaság iránt az egész bál alatt a legéberebb 
figyelem és előzékenységben nyilvánult, még fokozottabb jókedvvel mulat
tunk, devernyáltunk egy ideig, ha nem is egészen Isten dicsőségére, de min
denesetre a barátság ünneplésére és testünk-lelkünk gyönyörűségére.
Tökéletest hiszem, hogy Littke úr e minden tekintetben pompás és a pécsi 
házibálok történetében epochát csináló mulatságért, mellyel pangó tár

sas életünket egészen felvillanyozta, 
éppen nem kívánja, hogy valameny- 
nyien, kik benne részt vettünk, de 
talán mégis jó néven veendi, ha én e 
helyen mind magam, mind a jelenle
vők nevében - kik közül többen erre 
fel is kértek - elismerő szíves köszöne- 
tünket fejezzük ki irántunk tanúsított 
barátságért, kívánván neki és családjá
nak - jó magyar szokás szerint - hosz- 
szú életet és boldog megélhetést."19

19 Pécsi Lapok. 1861. február 11.
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Egy nagy ember temetése

1879. június 15-én meghalt Littke Lőrinc. A „Pécsi Figyelő" csak rövid 
gyászhírben tudatta ennek a nevezetes pécsi polgárnak az elhunytét.

„Halálozás. Littke Lőrincz, a hasonnevű és messze földön ismeretes 
borkereskedés cég alapítója, f. hó 16-án rövid szenvedés után 70 éves 
korában elhunyt. Temetése barátai, ismerősei és tisztelői nagy részvé
tele mellett 17-én nagy pompával ment végbe. Littkében a vállalkozási 
szellem, a munka és takarékosság stereotip alakja hunyt el. Béke ham
vaira."20

20 Pécsi Figyelő. 1879. június 21.
21 Littke György visszaemlékezése. Budapest 1943. szeptember havában

Az akkor 16 éves Littke György, annyi hosszú év távlatából így emlék
szik vissza a nagyapja temetésére:

„A beszentelést Troli Ferenc kanonok végezte, és jól emlékszem, hogy a 
gyászkíséret eleje már a Fő utcai líceumnál haladt, amikor a gyászkocsi 
a ház elől elindult. Nevezetesen annak idején az volt a szokás, hogy a 
temetéseken részt vevő férfiak párosával a menet élén haladtak.
Halálakor családjának 23 tagja volt: 16 unoka, ezek közül 9 fiú, ami a 
család 1831-ben történt alapítása óta elég nagy szaporodást jelentett."21

Egyébként a Littke család kriptája a Budai Külvárosi temetőben volt, a 
Balokányliget szomszédságában. Néhány idősebb pécsi még emlékezik, 
hogy nem messze a vasúti töltéstől még az 1970-es évek elején állt egy 
magányos sírkő, amin csak ennyi állt „Littke".

1879. július 29-én Littke Lőrinc fia, Littke József nevére veszi a pécsi bor
kereskedést és a pezsgőgyárat.

(I.) Littke József

(1840-1902)

Littke József 1840. november 20-án született, Littke Lőrinc legkisebb fiaként. 
Tanulmányai befejezése után bekapcsolódott a Littke-pezsgőgyár éle
tébe. Eleinte elsősorban a borkereskedéssel kapcsolatos üzleti teendőket
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A francia pezsgőgyártással kapcsolatos gyakorlati ismereteket Cham- 
pagne-ban igyekezett elsajátítani.
Fivére, Littke János balul sikerült kísérlete és távozása után fokozato
san átveszi a „pezsgőbirodalmat", és hosszú évek alatt ő vitte diadalra a 
pécsi Littke-pezsgőt.
Családi élete mintaszerű volt, gyermekeit nagy szeretettel nevelte. Ven
dégszeretete szinte felülmúlhatatlan volt.
1864-ben nősült, felesége Dávid Berta lett. Házasságukból 5 fiú és 2 leány 
született:

Littke József gyermekei:
Littke Mihály (2 évesen meghalt)
Littke Jenő (1867-1940)
Littke Ernő (1870-1920)
(II.) Littke József (1872-1937)
Littke Lőrinc (1874-1935)
Littke Mariska
Littke Blanka

Littke György így látta nagybátyja 
vendégszerető házát, Littke József 
emberi jellemét: 
„Vendégszerető házában Pécs előkelő társadalmából igen sokan megfor
dultak, de vidékről is. Szívesen látta őket, de szívesen is jöttek, mert a 
gondos és szeretetreméltó háziasszony nagy vendégszeretettel fogadta 
a vendégeket, akik az igen ízletes és elsőrendű konyhából a legjobb ellá
tásban részesültek.
Egyéniségét férfias akaraterő, energikus fellépés, jellemes úri magatar
tás jellemezte, vendégszerető házigazda, társaságban kedélyes és rokon
szenves volt. Lobbanékony természete sokszor a végletekig kihozta 
nyugalmából és a gyár személyzetével szemben igen szigorú, általában 
azonban jószívű ember volt. Arra érdemes alkalmazottait mindenkor 
atyai szeretettel támogatta és felkarolta. Több alkalmazottja 30-40 évig 
állott a gyár szolgálatában."22

22 Littke György visszaemlékezése. Budapest 1943. szeptember havában

Az 1880-as évekre az üzleti és társadalmi élettől megfáradt Littke József 
egyre jobban vágyott a kiegyensúlyozott családi nyugalom után.
A pezsgőgyárnak is helyet adó Scitovszky téri ház éjjel és nappal a munka 
zajától volt hangos. Hát itt bizony nem sok idő és alkalom kínálkozott a 
csendes pihenésre.
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Ezért 1884-ben Littke József Bálicsban szőlőt vásárolt (ma a szülészeti 
klinika van a helyén). Itt távol a város és a pezsgőüzem zajától, ideális 
környezetben, a Mecsek tőszomszédságában kedve szerinti pihenő és 
kikapcsolódási helyet építtetett ki. A takaros, egyemeletes, nagy verandás 
villához tekintélyes konyhakert, baromfiudvar, istálló és cselédház tarto
zott. A szőlőt nagy kiterjedésű, gondozott pihenőpark egészítette ki.

Littke József pincészetét a városból és az országból számtalan látogató 
kereste fel. Ilyenkor azután a vendégek a pincészet megtekintése mellett 
szívélyes kóstolót kaptak a gyár legfinomabb boraiból és pezsgőiből.

A Littke-pezsgő diadalútja

1870. A grazi kiállításon ezüstérem.
1871. A trieszti kiállításon ezüstérem.
1874. A londoni kiállításon nagy bronzérem.
1884. Blaha Lujza pezsgő (1883. Blaha Lujza vendégszereplése Pécsett).
1885. Budapesti Országos Általános Kiállítás, ahol az értékesített 
összes mennyiségből 50%-ot (kb. 10.000 palack) a Littke-pezsgő kép
viselte. A szakértők a Littke-pezsgőt a francia pezsgő minőségével 
hasonlították össze. A kiállítás után új, távoli piacok nyíltak meg a 
Littke-pezsgő előtt.
1888. A pécsi kiállításon aranyérem és díszoklevél.
1889. Littke József megkapja a Ferencz József rend lovagkeresztjét.

1890. május 23-án a bécsi kiállításon őfelsége I. Ferencz József király is 
megtekintette a Littke-pezsgőgyár pavilonját.
1891. A zágrábi kiállításon díszoklevél.
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1891. június 22-én nagy megtiszteltetés érte Littke József pécsi pezsgő 
gyárost. I. Ferencz József, „ő császári és apostoli királyi felség" Pécsre 
látogatása alkalmával látogatásával tisztelte meg üzemét. Kíséretében 
ott volt Frigyes főherceg és az akkori politikai élet több méltósága is.

A nevezetes eseményről a helyi újság így számolt be:

„Délután 2 órakor ő felsége meglátogatta a székesegyházi zenedét, mely
nek épületét Kirstein, a székesegyház építője emelt stylszerűleg. A zene
dében tudvalevőleg a gregoriáni gyermekkart oktatják. Innen a király a 
bosnya ferenczrendi hittanhallgatók szemináriumába ment. Ennek meg
tekintése után Littke József pezsgőgyára elé hajtatott. A kapu előtt a czég 
tulajdonosa fogadta, megköszönvén a rendkívüli kegyet és kitüntetést, 
melyben gyártelepét részesítette. A kapubejárat alatt a család tagjai fogad
ták a királyt, ki azokat egyenként bemutatta magának s megszólításával 
tüntette ki. Majd a pezsgőtöltés megszemlélésénél megkérdezte, hogy 
minő fajta borokból állítják elő a pezsgőt, hogyan készítik a liqueurt, s 
nagy érdeklődéssel vette tudomásul, hogy a czég a „Monopol" pezsgő 
készítéséhez nem használ cognacot. A pinczéből visszatérve ritka kész
séggel írta be nevét egy művészi kivitelű albumba, melyet Littke Jenőné 
asszony, szül. Aidinger Ríza nyújtott neki. Majd megízlelt egy pohár 
„Monopol" pezsgőt, melyet Daróczyné Littke Mariska nyújtott át. ő fel
sége a pezsgőt kitűnőnek találta. Majd megtekintvén a pezsgő készítésé
hez és töltéséhez szükséges eszközöket, távozni készült. Midőn azonban 
megtudta, hogy Frigyes főherczegnek a „Sport" pezsgő ízlett legjobban, 
újra visszatért s egy pohár „Sportot" kért, melyet „valóban kitűnő" meg
jegyzéssel kiürített. Azután ismételten kifejezvén örömét a pezsgőgyár 
korszerű berendezése és sikeres működése fölött, eltávozott.
Kevéssel távozása után Wolkenstein főkonyhamester látogatta meg a 
pezsgőgyárat, s annak megtekintése után ama nézetének adván kifejezést, 
hogy Littke pezsgői bátran versenyezhetnek a franczia gyártmányokkal, a 
királyi udvartartás részére „Monopol", „Dry-dry" (megj. Imperial Grand 
Vins Sec) és „Sport" pezsgőt rendelt meg nagyobb mennyiségben."23

23 Pécsi Figyelő. 1891. június 24.
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Még ez év decemberében Littke József pezsgőgyáros visszaadta a király
nak a látogatást, immár Bécsben.

„Littke József pezsgőgyáros hétfőn Bécsben kihallgatásra jelentkezett a 
királynál, hogy megköszönje a legmagasabb látogatást, mellyel Pécsett 
tartózkodásakor megtisztelte a céget. A király ismételten a legnagyobb 
elismeréssel szólott a Pécsett látottakról. Ugyancsak visszajövet Pozsony
ban is megállapodott és tisztelgett Frigyes főhercegnél, ki a pécsi királylá
togatás alatt éppen Littkééknél lakott. A népszerű főherceg a legnagyobb 
szeretetreméltósággal és nyájassággal fogadta pécsi házigazdáját, és 
örömmel emlékezett vissza a pécsi szép napokra. Megemlítette, hogy neki 
Pécsett a dómon kívül, mely az ünnepély fénypontja volt, leginkább meg
tetszett Littke pezsgőgyára, és kiemelte, hogy a „Sport" pezsgőt, melyet 
ott megízlelt, azóta igen megkedvelte és legjobb minőségűnek tartja az 
udvartartásban. Végül nagy szívélyességgel vett búcsút Littkétől."24 

24 Pécsi Figyelő. 1891. december 19.

1892 decemberében Littke József újabb királyi kegyben részesült, cége a 
magyar pezsgőgyárosok közül elsőnek megkapta a „Császári és királyi 
udvari szállító" címet. A megtiszteltetés nemcsak üres kitüntetést jelen
tett Littkének, hanem egyúttal megnyitotta előtte az utat több fontos kül
földi piac irányába is.

1892. I. Littke József a Pécsi Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke lett, ezt a tisztséget 
1902-ig töltötte be.

1893. évben a Nemzetközi Hálókocsi és 
Expressvonat Társaság vonalain bevezetik a 
Littke-pezsgőgyár „Sport" márkanevű pezs
gőjének árusítását.

Az 1894-es iratoknál már nem szerepel a 
borkereskedésre utaló cégnév, amely most 
már így hangzott:
„Littke L. Császári és Királyi Udvari Szállító 
Pezsgőbor-gyártelepe".

189.1. 4 Liltkc Sperl pezsgő 
rekhinikiirlt/iijii

1896. május 12. Az újjáépített Nemzeti Kaszinó megnyitásakor az egyik 
alelnök Littke József lett.
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Az 1896-ban megrendezett ezredéves Országos Kiállításon (millenniumi 
kiállítás) Littke József kiváló minőségű pezsgői aranyérmet nyertek.

pezsgőnek olyan nagy híre volt

bronzérmet nyertek.

1898. évben Littke József felhagyott 
a borkereskedelemmel. A pécsi

már akkor, hogy annak gyártása 
és forgalmazása bőségesen bizto
sította a pezsgőgyáros gazdago
dását. Az elhatározásban azonban 
közrejátszhatott az elhíresült pécsi 
borhamisítási botrány is.

1900. A párizsi világkiállításon

Munkám során megpróbáltam a korabeli pécsi újságokban Littke reklá
mokat felkutatni, de ez idáig egyetlenegyet sem találtam. Valószínűleg 
a pécsi pezsgőgyárnak erre nem is volt szüksége, mivel a gyártási kapa
citás nagy részét az export teljes egészében lekötötte, így azután a helyi 
piac meghódítására nem nagyon volt szükség.

Littke György így ír nagybátyja - Littke József munkásságáról, üzleti 
sikereiről: 

„Gyártmányai kezdetben a francia pezsgők minőségét ugyan még nem 
érték el, de az 1880-as évek végén már fentebb vázoltam, a természe
tes szénsav előtérbe helyezésével, már igen. Neve ismertté válván, a 
Littke-féle pezsgő kezdett tért hódítani, és ennek tulajdonítható, hogy 
az országban egymás után több pezsgőgyár is létesült. így többek 
között Prückler (1864), Törley (1882), Dietzl (1912), Palugyay (1872), gróf 
Eszterházy (1904), nem is szólva a legutóbbi időben létesült több kisebb 
vállalkozásról. Érdemesnek tartom e helyen megemlíteni, hogy gr. Szé
chenyi István már az 1840-es években megpendítette és szóvá tette egy 
pezsgőgyár alapítását.
A felmerült konkurencia további tevékenységre serkentette és minden 
lehetőt elkövetett, hogy pezsgője minél nagyobb fogyasztást érjen el. 
Bécsben és Budapesten egy-egy főlerakatot létesített, részt vett sok kiál
lításon, és így gyártmányai nemcsak a belföldi piacon, hanem külföldön 
is ismertté váltak. Többek között Olaszországba sokat szállított. Bécsben
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a Kártnerring 15. sz. alatt volt a főlerakat, míg Budapesten a Dorottya u. 
7. sz. alatt, majd a Hatvani (most Kossuth Lajos u.) utcában, míg jelenleg 
a Szép utcában a 3. sz. alatt."25

25 Littke György visszaemlékezése. Budapest 1943. szeptember havában
26 Dr. Jobst László: Littke József. Megjelent a Mecsek Egyesület Évkönyvében. Pécs, 1902.11 p.
27 Madas József: Pécs-belváros telkei és házai. Pécs, 1978. 680 p.

Littke pezsgőinek híre messzire eljutott. Ismerték Európában, a tengeren 
túl Észak-Amerikában, de még Brazíliában is.
Népszerűségének egyik titka a viszonylagos olcsósága mellett, hogy fel
vette a versenyt a legjobb francia pezsgők minőségével.
Littke József kitűnően értett a reklámhoz, és jól szervezett ügynökháló
zattal kellett hogy rendelkezzen.
Telephelyek és ügynökségek voltak: Prágában, Lembergben, Zágráb
ban, Fiuméban, Máltán, Szalonikiben, Szófiában, Konstantinápolyban, 
Bukarestben, Szarajevóban, Nápolyban és Oroszországban. Sőt a Littke- 
pezsgők még az Atlanti-óceánon is túljutottak, mert Littkének Chicagó
ban is volt lerakata.
Kedvező piaci helyzetben voltak: Angliában, Olaszországban, Indiában, 
Észak-Amerikában és Brazíliában.

1887-1893. Ebben az időszakban nagy filoxérajárvány volt Pécsett, amely 
során a pécsi szőlők háromnegyed része tönkrement.
Littke József közreműködött a pécsi szőlők reorganizálásában és abban, 
hogy az elpusztult pécsi őshonos szőlőfajták helyett új, ellenállóbb fajtá
kat telepítsenek be a termelők.
„Működése mindenre kiterjedt, a Szkókó déli oldalán 21 hold szőlő 
hirdeti, hogy egyike volt azoknak, a kik a pécsi szőlők felújítására 
közreműködtek."26
Egyébként a közel felére visszaesett bortermelés Littke József pezsgő
gyárát közel sem viselte meg annyira, mint a többi pécsi bortermelőt. 
A kieső bormennyiséget homoki és import borokkal (Dalmácia, Olaszor
szág stb.), „házasítással" pótolták.

Littke József pezsgőgyárának leírása

1 863-ban még Littke Lőrinc kezdte meg a ma is látható ház és nagy 
pincészet megépítését.

1864-ben jelentek meg a piacon az első Littke-pezsgők, hogy azután 
megkezdjék hódító útjukat.
1881. április 23-án Littke József földszintes háza átépítésére engedélyt 
kapott. Terv és kivitel: Horváth Ferenc.27
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1884 nyarára befejeződött az épület és a pincerendszer kibővítése, korsze
rűsítése. Mélyítették a pincéket, új ágakat fúrtak. Öt emelet mélységben, 
szakosítottan (borok, pezsgők elkülönítve, megfelelő hőfokú pincehelyisé
gekben) folyt a borok, pezsgők érlelése, készítése, valamint tárolása. 
Nagyméretű tároló cementhordókat is építettek be.

A „Pécsi Figyelő" c. pécsi újság 1884-ben, egy érdeklődő csoport végig- 
kalauzolásán keresztül bemutatta Littke József korszerű bor- és pezs
gőüzemét. A lelkes látogató, aki a beszámolót leírta, helyenként laikus 
szemmel tájékoztat bennünket élményeiről, de színes, érdekes elbeszé
lésén keresztül így is szemléletes képet kapunk erről a nagyszerű pécsi 
bor- és pezsgőkomplexumról.

„A bejáratnál tágas udvar terül el szemünk előtt, melynek hátterét a csi
nos üzleti helyiség (csomagolóterem és irodák) képezi, melyhez a kaputól 
svájci ízlésű (födött sétacsarnokhoz hasonló) famennyezet vezet. Köze
péről Siemens-féle 200 stearyngyertyaláng erejű mérsékelhető gázlámpa 
függ, hatalmas lángoszlopaival képes az egész udvar bevilágítására.
E mennyezet alatt az udvar közepén áll a hatalmas Freissler-féle eme
lőgép (Aufzug), mely a pincékkel 27 méter mélyen közlekedik. Húsz 
métermázsáig terhelhető, két ember könnyen kezeli. Hasonlót bányák
ban lehet látni."

Borpalackozó

E
iő állomásunk a tágas szuterén, mely az épület alját képezi. Két oldalt 
gymás fölötti állványokon (60-200 literes) hordókban bel- és külföldi 
borok állanak és az összes pincehelyiségekben található borokból egy-egy 

kisebb hordóval. Itt fejtik a borokat palackokba. E helyiség felülről nyer vi
lágítást, hőfoka nem nagy különbözetet mutat a földszín levegőjétől.

A PEZSGŐ TÖLTÉSE

Znnét sötét, mély lépcső vezet a pincébe. Mindinkább érezzük, hogy a 
hőfok lépteinkkel alább száll, magunkra vesszük felöltőnket.

A főlépcsőről egy sikátoron keresztül, mely ide nyílik, két egymás mel
lett levő, egyenlő nagy boltozat alá jutunk. E helyiségek felülről nyernek 
világítást, utcai lámpatetőkhöz hasonló ablakokon keresztül. Azonban a 
hőfoka már sokkal lejjebb áll, mint az előbb leírt szuteréné.
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Az első boltozat alatt ölbe rakva, óriási tömegben üres palackok állanak, 
különféle borok számára. E helyiségben töltik a pezsgőt, itt pörgetik 
(tisztítják) és a liquerözést végzik.
A töltés a következőképpen történik:
A leggazdagabb cukortartalmú szüretet - miután egész télen át hideg 
pincében tartották az újbort, tavasszal erős falú palackokba (pezsgőspa
lack) töltik, és keményen lekötve ölbe rakják. (Hasonlóan a vágott fához.) 
Ötvenezer palackot töltenek meg egy-egy alkalommal. Az újbor ezután 
szeszes erjedésbe jő és a kiszabadult gázok óriási nyomást gyakorolnak 
a palack falára, miért is igen sok palack eldurran. Minél nagyobb száza
léka durran el a palackoknak - tapasztalás szerint, annál sikerültebb a 
pezsgő, mert gazdagabb szesztartalomra mutat.
Ha az erjedés bizonyos fokot elért, a legmélyebb pincébe szállhatnak alá 
és vízszintesen helyezve nyugton maradnak a palackok mindaddig, míg 
a seprő a palackok falára le nem rakódik.
Ha ez megtörtént a palackok ismét e helyre hozattatnak és tisztíttatnak, 
pörgettetnek.
Derékszöget (házfedél alakot) képező fatáblákon (ún. rázóállványra) 
sorosan fúrt lukakba, nyakukkal lefelé, a síkkal 30 fokú szög alatt helyez
tetnek el a palackok. Ennek eredménye, hogy a seprő lassankint a dugó 
felé vándorol. Ezt elősegítendő megpörgetik a palackokat.
Ha már most kellőképpen letisztult a pezsgő, óvatosan kinyitják és a 
dugaszokhoz vándorolt seprőt kiöntik. Hogy azonban a szesztartalom 
ki ne illanjon, rögtön igen elmés készülékbe helyezik."

Bormúzeum

zéles ajtón át - mely szintén a nagy lépcsőre nyílik - egy hatalmas
„ pincébe jutunk. Hosszú sorban félig lefojtott gázlángok csillognak, 
s derengve világítják be a fekete boltozatot. Éppen a közepén állunk. 
A pince 130 méter hosszú, 20 méter mélyen fekszik a felszíntől, hőmérséke 
+8 és +10 R. között (kb. 10-12 C-fok). Két oldalt 10 hektoliteres hordókban 
Pécs és Baranya megye nevezetesebb borfajai állanak. Kalauzunk elszá
mítja éveik számát 1868-1882-ig.
A pince végére derékszög alakban egy szárnypince nyílik, hossza 40 
méter. Két sorban 20 hektóliteres hordókban kiváló fajtájú pecsenye-bo
rok tartatnak. Kalauzunk pohárba önti a gyöngyöző bort, és mint pécs- 
szkókóit, mint a pince tulajdonos saját termését és mint a pince egyik 
specialitását mutatja be nekünk. Édes ízű, rendkívüli kellemes zamatú, 
aranysárga, tiszta bor. Mint a megolvasztott arany. Ilyennek képzelem
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a mythológiai nektárt, mellyel Homér az ő isteneit vendégeli. A pince 
végén állványokra kül- és belföldi palackborok állanak, hogy mióta van
nak itt mozdulatlanul, annak a rájok ülepedett vastag, fekete pincepe
nész a megmondhatója. A pince túlsó végén hasonló szárnyboltozat van, 
jelenleg üres hordókkal sűrűn berakva. Széles két szárnyajtó nyílik az 
emelőgépre a helyiségből."

Hordós borok tárolása

isszatérünk a főlépcsőre, és lemegyünk annak aljáig, és belépünk
„ V a legnagyobb pincébe. A benyomás meglepő, 27 méter mélyen va
gyunk a föld gyomrában 200 méter hosszú, 8 méter széles és 15 méter 
(ez az adat tévedés lehet) magas boltozat alatt. Hőmérséklet +8 R. fok, le
heletünk köddé sűrűsödik. Kalauzunk előre siet, kinyitja a gázlángokat, 
hogy kellő betekintést nyújtson a pincébe, a helyiség teljesen világossá 
lesz, és gázfénytől csillog a hatalmas izzadó boltozat. Egy ideig a ritka 
helyiség köté le figyelmünket, végig sétálva szemléljük az erős boltoza
tot. Kétoldalt 30 hektoliteres oválhordókban, szakadatlan sorban vonul 
a baranyai hegyek bőséges nedve.
Ide négy (mellék) szárnypince nyílt, mindegyike 51 méter hosszú. Külön- 
külön pincerészekbe, 30 hektoliteres hordókban tárolódtak a fehér- és 
vörösborok."
A társaságot kalauzoló pincemester meglepő ritkaságbt mutat be: 
„...Négy óriási cementhordót, mely a szárnypincék végeire van építve. 
Az egyik szárnypincében az elsőre „Berta" és 15.000 liter, a másikra 
„Antónia" és 15.000 liter, a másik szárnypincében az elsőre „Lőrinc" 
és 20.600 liter, a másikra „Janka" 28.600 liter van nagybetűkkel felje
gyezve."
Ezen nagy terjedelmű hordókat reservatoroknak használták, vagyis 
ezekben tárolták a későbbiekben a pezsgőkészítéshez felhasznált újbo
rokat, illetve alapborokat.

Pezsgőérlelő

Az út ezután a Sétatér alá mélyen benyúló pezsgőérlelő pincébe ve
zetett: „130 méter hosszú a pince és 32 méter mélyen fekszik a föld
színtől. A Reaumur-féle hőmérő + 6 fokot mutat (kb. 8-10 C-fok). A talaj 

cementezve van és a tisztaságtól fénylő, ragyogó. Két sorjában egymásra 
fektetve palackok vannak 2 méter magasságban és ugyanoly szélesen."
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A látogatás idején 120 ezren felüli mennyiségű pezsgő érlelődött Littke 
József pincéjében, hiszen ekkor több pezsgőújdonság felvonultatásával 
már javában készülődtek a nagy megmérettetésre, az 1885. évi Budapesti 
Országos Általános Kiállításra.

Littke József nem elégedett meg az 
elért pezsgőkészítési módszerrel, egyre 
újabb és újabb fejlesztéseket, technoló
giákat vezetett be. Francia gyártmányú 
likőröző-ésdugaszológépekethozatott. 
Bevezette a fagyasztásos (degorzsálás) 
seprő eltávolítási eljárást.

A SZÁZADVÉG ISMERTEBB

Littke pezsgőfajtái

Carte Nőire
Carte Blanche
Cremont Rose
Blaha Lujza
Sport Grand Vin Sec (Frigyes főherceg kedvenc pezsgője) 
Hungaria Monopole (I. Ferencz József kedvenc pezsgője)

Littke Györgytől tudjuk: 

„Az 1880-as évék végén és az 1890 évek elején már jó magyar pezsgő 
került a piacra, és pedig még az akkori mérten olcsó áron. Egy 1884-85. 
évből származó és birtokomban lévő árjegyzék szerint 60 1/1 vagy 120 
1/2 palackot tartalmazó láda vagy kosár pezsgő ára a következő: 
Carte Noir 75 forint
Blaha Lujza 100 forint
Cremont Rose 112 forint 50 krajcár."28

Littke József a város közéletében

Littke József a gazdasági és kulturális élet területén igen aktív közéle
ti tevékenységet fejtett ki, és mint Pécs köztiszteletben álló polgárát 
beválasztották a városi törvényhatósági testületbe.

28 Littke György visszaemlékezése. Budapest 1943. szeptember havában
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„Az akkori polgármester, Aidinger János egyik állandó és méltónak bizo
nyult vitapartnerévé vált. Heves szócsatáikat - különösen a városi költ
ség irányzatok, illetve a zárszámadások beterjesztésekor - mindenkor 
a publikum élénk érdeklődése kísérte. A dolog pikantériája volt, hogy 
ellenfelek gyermekei megszerették, majd el is jegyezték egymást (1890- 
ben Littke József fia, Jenő feleségül vette Aidinger Rizát), ám Littke József 
hűen önmagához továbbra is a korábbi vehemenciával és elszántsággal 
protestált a közgyűlési teremben, ha azt szükségesnek ítélte. S hogy 
mindez hasznára vált-e a köz ügyének? Annyiban mindenképpen, hogy 
a polgármestert és híveit nagyobb alaposságra és körültekintésre kész
tette az előterjesztések, a költségvetési tervezések, a kiadások terén."29 
„Elve volt, s ennek számtalanszor kifejezést adott, hogy csakis jól fizetett 
tisztikartól várható odaadó sikeres munka, s csakis az ő sürgetésének, s gya
kori felszólalásainak köszönhető, hogy Pécs sz. kir. város tisztviselői kara 
oly javadalmazásban részesül, minőben kevés vidéki város tisztviselői.
Azon alkotások legtöbbje, melynek Pécs sz. kir. városát az utóbbi évti
zedekben gazdagították - s neki városias jelleget kölcsönöztek - az ő 
kezdeményezésének, sürgetésének köszönhetik létüket. (Például: Keres
kedelmi és Iparkamara palotája, Nemzeti Kaszinó stb.) "30
Littke József 1892-1902 között töltötte be a Pécsi Kereskedelmi és Iparkamra 
elnökségét. Ezen idő alatt a kamara több fontos kérdésben hallatta hangját. 
„A kamara tett javaslatot az 1899. március 17-i közgyűlésén, hogy állítsanak 
fel Pécsett egy hatósági jellegű vegykísérleti állomást, s ezzel egybekötve a 
borpiac fontosságra tekintettel szervezzenek borvizsgáló bizottságot.
Már 1899-ben felmerült az a gondolat, hogy milyen nagy fontosságú a 
kamara gazdasági életére a bátaszék-bajai Duna-híd megépítése. Littke 
József kamarai elnök. Hegedűs Sándor kereskedelmi, és Darányi Ignác föld
művelésügyi minisztereknél is eljárt ebben az ügyben. A híd létrehozásával 
kapcsolatos értekezleteken a kamara később is mindig képviseltette magát. 
Zsolnay Vilmos kerámiagyáros, kamarai beltag halálakor, 1900. március 
23-án rendkívüli közgyűlést tartott a kamara. Littke József elnök emléke
zett meg az elhunytról. Hangoztatta, hogy Zsolnay világhírre tett szert, 
és első iparosa volt az országnak. Indítványozta, határozza el a kamara, 
hogy Zsolnay Vilmos emlékére szobrot állít, a felállítandó szoborra gyűj
tést indít, s a kamara a gyűjtési akciót 2000 koronával indítsa meg. Az 
indítványt elfogadták, és felkérték Pécs sz. kir. várost is az akció erkölcsi 
és anyagi támogatására. A szoborügyben a tovább teendők ellátásával 
az elnökséget bízták meg. A szoborakció megindításáért a kereskedelmi 
minisztérium a kamarának elismerését fejezte ki."31
29 Lenkei Lajos: Negyven év Pécs életéből. Pécs, 1922 125-126 p.
30 dr. Jobst László: Littke lózsef. Megjelent a Mecsek Egyesület Évkönyvében. Pécs, 1902.10 p.
31 Vörös Huba: A Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara Történetéből (1881-1948). Megjelent 
Angstertől Zsolnayig ipartörténeti tanulmányok kötetben.
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Littke kezdeményezte, hogy kerüljön Pécsre a MÁV Üzletigazgatóság. 
Az 1901. december 28-i rendes közgyűlésen Littke József kamarai elnök 
állást foglalt a vámkérdésekben is.

Littke József több esetben betöltötte a 
pécsi Nemzeti Kaszinó alelnöki tisztségét 
is. Választmányi tagja volt a Mecsek Egye
sületnek. (Az egyesület 1902-es évköny
vében dr. Jobst László méltatta az elhunyt 
pezsgőgyárost.). Igazgatósági tagja volt a 
Pécsi Villamossági Rt.-nek.
Littke József mindenkor kiállt a tradicio
nálisan készített magyar bor és pezsgő 
becsületéért:
„Az állandóan visszatérő pezsgőhami
sítások elkerülését a kormányzat az első 
magyar bortörvény (1893. évi XXIII. te.) 
kibocsátásával kívánta megoldani. Azon
ban a törvényben a „...Pezsgő oly szénsa
vas ital, amelyben a szénsav vagy benne 
fejlesztett és visszafojtott, vagy pedig mes
terséges úton vitetett bele". A mesterséges úton való bevitel az igazi pezs
gőgyártó cégeket egységes tiltakozásra késztette, és ennek a mozgalomnak 
vezetője Littke József pécsi pezsgőgyáros lett. Tiltakozásuk hatására 1893. 
október 30-31-én a Kereskedelmi Minisztériumban országos értekezlet 
volt, ahol Littke érvei hatására a miniszter 83.432 sz. rendelete kialakult.
Eszerint: „Pezsgő alatt kizárólag szőlőnedvből, illetőleg természetes bor
ból készített oly szénsavdús bor értendő, a melyben a szénsav természetes 
úton (benn) fejlesztett és visszafojtott és a melyhez tiszta borból megenge
dett cukorral, szesszel vagy cognackal készült ún. liquer adatott hozzá. 
Oly bor, melybe a szénsav (tisztafolyós szénsav) mesterséges úton vite
tett be, szénsavas bor, szénsavval telített bor, vagy telített bor, vagy egy
szerűen habzóbor név alatt árusítható."32
„Hiába volt azonban törvény, rendelet, a visszaélések folytatódtak, így 
Littke József tovább folytatta a küzdelmet. Kérte a minisztert, hogy a 
pezsgőspalack címkéin (sőt a dugón is) a gyártó neve legyen feltüntetve, 
a gyártási eljárás megjelölve, és hogy a szénsav milyen módon került az 
italba. Továbbá import pezsgő esetén a vámbélyegzés is szerepeljen."33
32 Borászati füzetek 2000. Dr. Geday Gusztáv és Dr. Mercz Árpád: Pezsgőgyártásunk 
története (2. rész) 17 p.
33 Borászati füzetek 2000. Dr. Geday G. és Dr. Mercz Á.: Pezsgőgyártásunk története (2. rész) 17 p.
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„Számtalanszor mondotta, nincs nagyobb ellensége a műbornak, mint a 
természetes bor, s nem szűnt meg a legilletékesebb helyeken rámutatni 
azon veszélyekre a melyek a borkereskedelem úgynevezett megrendsza- 
bályozása maga után fog vonni. Hasztalan utalt a franciaországi példákra, 
hasztalan emelte fel óvó szavát, győztek azok, akik azon balga hitből indul
tak ki, hogy az agrár érdekek a kereskedelmi érdekekkel ellentétesek, s 
így meg kellett érnie, hogy a magyar borkereskedelem tönkrement, piacát 
elvesztette, s a későn okuló termelők képtelenek túladni boraikon."34 
Littke 1890-es évek elején fel is hagyott a borkereskedelemmel - igaz, a 
pezsgőgyára mellett erre nem is nagyon volt szüksége. Mindenesetre az 
idő őt igazolta.
Hiába volt Littke figyelmeztetése, sajnos több, jelentős pécsi borkeres
kedő vált kárvallott áldozatává az ún. „ borhamisítási" ügynek.

(I.) Littke József halála

u♦ ♦
zleti sikereinek csúcsán, alkotó erejének teljében 1902. augusztus
12-én meghalt (I.) Littke József. A korabeli pécsi napilapok nagy el

ismeréssel szóltak az elhunytról:

„Egy megrázó halálhír mélységes gyászt és őszinte részvétet váltott ki 
mindenütt a városban. Littke József, a munka és céltudatos alkotás, min
den lokális és országos érdekek serény előmozdítója, a helybeli, a már 
világhírű pezsgőgyár megalapítója, városunk kulturális fejlődésének 
nagyérdemű fia, nincs többé...
Ezeket hirdeti a városháza, a Nemzeti Kaszinó, a Kereskedelmi és Ipar
kamara palotáján, valamint a város igen sok épületén kitűzött gyászlo
bogó, erről beszélnek az utcán egymással találkozók, félve a valóságtól, 
még át nem hatva a megrázó halálhírtől, ez képezi ma a szomorú napi 
beszélgetést. Hogy az erőteljes, kemény állandó szellemi tevékenységet 
kifejtő ember már néhány hét óta beteg, azt valamennyien tudtuk, de ily 
hirtelen bekövetkezendő katasztrófában mégsem hittünk.
Szombaton Bécsből a késő esti órákban érkezett táviratok még igen meg
nyugtató híreket hoztak. A jelen idők két legnagyobb sebésze, Nothnagel 
és Eiselberg professzorok tudásukban bízva, hosszas vizsgálat után, 
a még mindig erős szervezetére való tekintettel, szombaton a Lőw-féle 
szanatóriumban, ahol Littke úr néhány hét óta tartózkodott, abban álla
podtak meg, hogy a beteget műtétnek vetik alá, és annak eredménye az 
orvosokat nagymértékben kielégítette. Mégis másnap sebláz lépett fel, 
34 dr. Jobst László: Littke József. Megjelent a Mecsek Egyesület Évkönyvében. Pécs, 1902.11 p.
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ami a beteget nagymértékben legyengítette, olyannyira, hogy a következő 
napon, hétfőn már agonizálni kezdett, ami kedd délután 3/4 1 óráig tartott, 
amikor is szenvedő fáradt szemeit a halál angyala örök álomra lecsukta. 
Littke József az 1870-es években átvette az édesatyja által 1859-ben ala
pított borüzletet, és azonnal hozzálátott kedvelt elgondolásának a meg
valósításához, egy pezsgőgyár létesítéséhez. Hogy mennyire életrevaló 
volt az elgondolása, bizonyítják azok a sikerek, eredmények, amelyeket 
a Littke-pezsgő minden kiállításon elért.
Nagyok azok az érdemek, amelyeket Littke úr a szőlőkultúra terén kiví
vott. Mint a város törvényhatóságának hosszú éveken át volt bizottsági 
tagja mindenkor pártatlanul, városunk jólétéért szállt síkra: igazságér
zetétől áthatva és a város érdekei iránti gondoskodásban bírálata tiszta 
volt, mint a Nap, logikája éles és csalhatatlan.
Az elhunyt hosszú éveken át elnöke volt a városi adó kivető bizottság
nak, elnöke a Kereskedelmi és Iparkamarának, a Nemzeti Kaszinónak 
mindenkor közfelkiáltással többszörösen megválasztott alelnöke és 
a városi villamossági részvénytársaság igazgatósági tagja. Főleg neki 
köszönhető, hogy a Nemzeti Kaszinó és a Kereskedelmi és Iparkamara 
ma a város díszére és becsületére válik, és idegeneknek is bizonyítékul 
szolgál kulturális haladásunknak.
Áldásos működése felséges királyunk figyelmét sem kerülte el, aki még 
évekkel ezelőtt a Ferencz József rend lovagkeresztjével tüntette ki.
Az elhunyt mintaképe volt az igazi városi polgárnak, és eltávozása az 
egész várost gyászba borította.
Földi maradványait Pécsre szállítják, és csütörtökön, a budai külvárosi 
temető kápolnájában felravatalozzák, és ugyanazon a napon du. 5 óra
kor a családi sírboltban örök nyugalomra helyezik. A gyászszertartást 
Szeredy József dr. kanonok fogja megtartani.
Littke József úrral ismét legjobbjaink egyike szállt sírba: az éles, tisz- 
tánlátó szelleme örökre megbénult, ékesszóló ajkai örökre elnémultak, 
de valamennyiünknek szívében a hálás megemlékezés iránta felejthe
tetlen marad."35 

(II.) Littke József (1872-1937) 

(I.) Littke József halálával mintha leáldozott volna a pécsi pezsgőgyár sze
rencsecsillaga. Továbbra is voltak jelentős sikereik, de ezek már nem közelí
tették meg a régi „szép napokat". Pedig (II.) Littke József nem volt méltatlan 
utódja a Littke-pezsgőgyáros dinasztiának. Tudása, aktivitása méltóvá tet- 
ték arra, hogy sikeresen haladjon tovább a Littke-pezsgő dicsőséges útján. 
35 Fünfkirchner Zeitung 1902. augusztus 14.
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Talán ha a magyar történelem nem alakul olyan tragikusan a 20. század
ban, ifj. Littke Józsefre is más sors várt volna.
Sajnos Littke György értékes visszaemlékező soraira a továbbiakban már 
nem tudok támaszkodni, mivel a rendelkezésemre álló anyag csak idáig 
tartott. Munkámat más szerzők forrásmunkáira alapozva folytatom, 
illetve fejezem be.

(II.) Littke József 1872. október 15-én született Pécsett. Középiskolába ugyan
csak itt járt. Ezután a budapesti Kereskedelmi Akadémia következett.

A Littke pezsgőgyártó családban szinte tradíciónak számított, hogy mi
előtt a következő generáció a pezsgőgyár irányításában szerepet kapott 
volna, franciaországi tanulmányúton - Bordeau, Epernay, Champagne 
- kellett részt venni. így volt ez most is.
Apjához hasonlóan a modern borkereskedelem elméleti, gyakorlati isme
reteit és tapasztalatait szintén külföldön, a Swarczer A. cégnél, Bécsben 
ismerte meg. (Ez a magyar származású bécsi kereskedő exportált először 
magyar bort Amerikába.)

A pezsgőkészítés gyakorlatát édesapja mellett sajátította el. Néhány 
szóval szeretnék csak utalni itt arra, hogy a régi időkben egy gyáros 
fia, későbbi utóda nem az íróasztalnál tanulta meg a szakmát. Az ifjú 
„gyárospalántának" az első időkben a Littke pincelabirintusban még 
segédmunkákat is kellett végeznie. A pincemesterség és egyéb maga
sabb szintű borászati és pezsgőkészítési ismeretek csak ezután következ
hettek. Ilyen előzmények után az apa már nyugodtan bízhatta rá fiára a 
nagy múltú Littke-pezsgőgyárat.

(I.) Littke József váratlan, gyorsan bekövetkezett 1902. évi halála után a 
pezsgőgyárnál sajátságos tulajdonosi helyzet alakult ki. Az örökösök (ifj. 
Littke Lőrinc, Littke József, Littke Ernő, özv. Littke Józsefné) egyenlő rangú 
tulajdonosok lettek, így egy társas cég jellegű vállalkozás jött létre. 
1904-ben az örökösök tiltakozása ellenére visszavonták a „császári és 
királyi udvari szállító"-i címet. Új cím: „Littke L. Pezsgőbor Gyártelepe". 
Bizonyára a Littke gyár kapcsolatrendszerének, ismertségének nem 
használt ez a változtatás.
Az 1907-es évben Littkéék nagy elismeréssel szerepeltek az országos 
méretű, jelentős pécsi kiállításon és vásáron. Önálló pezsgőpavilonjuk 
mindvégig zsúfolásig megtelt az érdeklődők tömegeivel. A vásár elnök
sége aranyéremmel jutalmazta a sikeres kiállítót.
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Ugyancsak 1907-ben elektromos felvonót állítottak üzembe.

Az „utolsó békeévek" még sikeresen, zavartalanul múltak el. A háború 
előtti gazdasági konjunktúra kedvezett a pezsgőgyárosoknak is. Egyre 
több pezsgőt gyártottak és értékesítettek bel- és külföldön egyaránt. 
Ekkor még a világpiacok is nyitva álltak Littkéék előtt.

„Rendkívüli kereskedelmi érzékkel, szervezőkészséggel, és ezt a tulaj
donságát kiaknázva igyekezett a környező piacokon a francia pezsgő 
többé-kevésbé sikeres versenytársa lenni, főleg a nagy sikerű „Casino" 
márkával. Ügyesen kihasználta a század tájékán fellendülő gazdasági 
élet növekedését, és tovább növelte a gyár termelését."36

Az időszak sikeres Littke szereplésére megemlíthetjük, hogy még az 
angliai piacon is meg tudta vetni a lábát a „Casino Extra sec" márkájú, 
igen száraz jellegű pezsgőjével.

Az elért sikerek Littke Józsefet jelentős mértékű modernizálásra, gépesítésre 
ösztönözték. Ekkor még úgy nézett ki, hogy a befektetés hamarosan megtérül. 
36 Borászati füzetek 2000/3. Dr. Geday Gusztáv és dr. Mercz Árpád: Pezsgőgyártásunk 
története (5. rész) 21 p.
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1911-ben tovább bővítették a pincerendszert.

1912. április 27. A Littke család magyar nemességet kapott a királytól 
„Lőrincbányai" előnévvel. (Ezt az előnevet a pécsbányatelepi, egykori 
Littke tulajdonban lévő szénaknákról kapta a család.)

1912-ben herceg Schaumburg Lippe villá
nyi uradalmában pezsgőgyártásba kezdett. 
A pezsgőgyárat francia szakemberek irányítot
ták. Több kiváló minőségű pezsgőt készítettek. 
Különösképpen a „Crémant Rose" és a „Cuvée 
du Prince Extra Dry" pezsgőik váltak igen gyor
san kedveltté.
Littkének a villányi üzem komoly konkurenciát 
jelentett. Szerencséjére a háború előtti konjunktúra 
feledtetni tudta a pécsi pezsgőgyáros számára a 
nem kívánatos versenytárs baranyai megjelenését.

1919-ben megalakult a Pezsgőgyárosok Országos Egyesülete, melynek 
Littke József volt az egyik alapító tagja.

1918-1921. évek közötti szerb megszállás idején aktívan részt vett a pécsi 
polgárság nemzeti érzelmű szervezkedésében, ezért a szerb hatóságok 
többször internálták. Távollétében a pezsgőgyárat fivérének (Littke Jenő) 
fia, Littke Kálmán irányította. Az amúgy is válságos időszakban nem 
használt az üzem működésének a tulajdonos hosszabb-rövidebb kiesése.

1925-től ismét egyszemélyi irányítás alá került a pécsi pezsgőgyár, 
ugyanis ifj. Littke Lőrinc 1914-től kezdve kilépett a társas cégből, az 
1920-as évek elején pedig már sem Littke Ernő, sem pedig özv. Littke 
Józsefné nem éltek.

„Kisebb gyárfejlesztéssel együtt 1923 és 1926 között a földszintes lakóházat 
megmagasította, de a további fejlesztéseknek az általános gazdasági visz- 
szaesés gátat szabott. Az a nagyfokú gazdasági önállóság, mely jellemezte 
a Littke család korábbi tevékenységét, korlátokba ütközött. Míg korábban 
10.000 hl alapbort dolgoztak fel évente, annak ellenére, hogy nyugat-euró
pai és amerikai piacokon eladható terméket állítottak elő, mégis a termelés 
mintegy évi 1000 hl bor feldolgozására csökkent. A korábbi 1900-as évek 
38-45 fős munkásgárdája is harmadára redukálódott."37
37 Borászati füzetek 2000/3. Dr. Geday Gusztáv és dr. Mercz Árpád: Pezsgőgyártásunk 
története (5. rész) 24 p.
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Littke For England pezsgőjének címkéje

Az 1930-as években Magyarországon járt Edward walesi herceg (a 
későbbi angol király), aki állítólag nem szeretett korán lefeküdni, és 
nagy szimpátiát táplált a Littke-pezsgők iránt.
Tiszteletére Littke József „Prince of Wales" néven pezsgőt készíttetett. 
Az igen száraz (extra dry) jellegű pezsgő állítólag nagyon ízlett az angol 
trón várományosának.

1930-ban Littke József „megszabadult" 
a villányi konkurens pezsgőgyártól. 
Megvásárolta a gyárat, a termelést 
leállíttatta, az értékesítésre érett pezs
gőkészletet olcsó áron kiárusította. 
Az 1930-as évek súlyos gazdasági 
válságai alapjaiban rendítették meg 
Littke József pezsgőgyárának pénz
ügyi helyzetét.
Littkének döntenie kellett, ha a teljes anyagi összeomlást el akarta kerülni, 
kénytelen volt külső tőkét bevonni vállalkozásába.
Eredményes tárgyalásokat folytatott különböző pécsi befektetőkkel, 
minek eredményeként 1934. november 29-én létrejött a „Littke Pezsgő
gyár Vezérképviselete Kft."

Név és állás Lakó-vagy székhely Törzsbetét P.
Első Pécsi Bőrgyár Rt. Pécs, Siklósi út 34. 25.000.-
Mattvasovszkv-Zsolnay Tibor gyáros Pécs, Kardos K. u. 5. 10.000.-
Tausz Gyula bankár Pécs, Király u. 22/A. 5.000.-
Dr. Vértan Emil orvostanár Pécs, József u. 31. 5.000.-
Pécs-Baranyai Központi Takarékpénztár Pécs, Király u. 23. 5.000.-

Összesen: 50.000.-

Természetesesen a pezsgőkészítés szakmai irányítása továbbra is Littke 
József kezében maradt.

Az 1930-as évek sikeres Littke-pezsgői

For England
Casino
Vin Brut
Prince Of Wales 
Menyecske 
Littke Gyöngye
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1937. március 16-án meghalt (II.) Littke 
József pezsgőgyáros.

Búcsúztatóját, Pécs város törvényhatósági 
bizottsága nevében lovag Vasváry Ferenc dr. 
egyetemi tanár tartotta.
Néhány gondolatot szeretnék idézni ebből a 
megemlékezésből:

„Rajongásig szeretett édesatyjának életpályá
jára lépett. Hivatásához gondosan elkészült. 
Tanulmányait a pezsgőbor ősi hazájában, 
Champagne-ban folytatta, ahol a helyszínen 
igyekezett ennek a nemzetnek szellemébe 
behatolni, aki a bornemesítésnek ezen új 
módjával ajándékozta meg embertársait. 
Családjának tagjai közül ő maradt meg az 
apai házban, és ő lett az apai gyár főnöke. 
A jól megalapozott vállalatot hatalmas ará
nyokban tovább fejlesztette. Gyártmányai 
nemzetközi vonatkozásban is a mi városunk 

nevét tették messze földön ismertté és tiszteltté."
„A régi családi házat és gyári épületet, városképünk jellegzetességének 
figyelembevételével és nemes ízléssel oly módon építette át, hogy méltó 
keretet képezzen városunk azon terének, amelyen Pécs szeme fénye, a 
világhírű székesegyház emelkedik.
A gyári telephez tartozó hatalmas pincéket nagyvonalúlag kibővítette és 
sokasította, s ezzel modem folytatását adta a katakombaegyház korában 
kezdődő föld alatti Pécs városának."
„Széles körű tudása, emberismerete, szervezőkészsége, vezetői erélye nem
csak hivatása gyakorlásában járt ragyogó eredményekkel, hanem társadalmi 
és politikai téren is, az elnöksége alatt álló egyesületek (Pécsi Vadásztársa
ság, Nemzeti Casinó, Pécsi Lóverseny Egyesület stb.) és alakulatok célkitű
zéseit - a legfelsőbb helyen is méltánylásra talált - diadalra vitte."
„De szülővárosa iránti önzetlen szeretetének igazi színtere a város tör
vényhatósági bizottsága volt, amelynek tagjaként évtizedeken át, a 
nemes lokálpatriotizmus lángjától hevítve, soha nem lelkesedéssel, de 
mindig a realitásokkal számolva, és ezért eredménnyel is járó közéleti 
munkásságot fejtett ki."38

38 Dunántúl. 1937. március 19.
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(II.) Littke József gyászjelentése 1937. március 16.

Mint várostörténeti érdekességet 
említhetjük meg, hogy dr. Szőnyi 
Ottó prelátust, országos nevű tör
ténészt és Littke Józsefet ugyan
azon a napon temették el a pécsi 
temetőben.

(III.) Littke József (1900-1963)

Az utolsó Littke-pezsgőgyáros élete már nem olyan csillogó siker
történet, mint amilyenek az előzőek voltak. Pedig (III.) Littke Jó
zsef is jól felkészült, borászatban jártas, megfelelő kereskedelmi kapcso

latokkal rendelkező, tehetséges ember volt.
1900. november 2-án született Pécsett.
Érettségi után a háborús katonaévek következtek, majd a Keleti Keres
kedelmi Akadémia hallgatója lett, és elvégezte a Klosterneuburgi Borké
miái és Szőlészeti Szakiskolát.
A szakmai ismereteket édesapjától sajátította el. Fontos momentum volt ez. 
Örökségül kapni a Littke pezsgős dinasztia közel százéves tudását, tapaszta
latait, ismeretségrendszerét nem kis dolog. (III.) Littke József mégsem tudta 
visszaállítani a Littke-pezsgőgyár régi, csillogó dicsőségét. Persze ez nem a
pezsgőgyáros tehet
ségén múlott, hiszen 
nagyot fordult száz év 
alatt a világ. Jelentősen 
megváltozott a gazda
sági és társadalmi lég
kör, amely mind-mind 
hozzájárult annak idején 
a Littke ősök sikereihez. 
(III.) Littke József életé
ből sem hiányozhatott a 
klasszikus franciaországi 
tanulmányút (Epernay, 
Reims).
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(II.) Littke József halála után, 1937. április 1-jén a pezsgőgyár cég Közke
reseti Társasággá alakult.

Tagjai:
özvegy Littke Józsefné sz. Szily Erzsébet
(III.) Littke József
Pfeiffer Félixné sz. Littke Mária 

1939-ben több változás következett be a „Littke Pezsgőgyár Vezérképvi
selete Kft."-ben is.

Név és állás Lakó- vagy székhely Törzsbetét I’.
Első Pécsi Bőrgyár Rt. Pécs, Siklósi út 34. 25.000.-
Mattyasovszky-Zsolnay Tibor gyáros Pécs, Kardos K. u. 5. 10.000.-
Dr. Vertán Emil orvostanár Pécs, József u. 31. 10.000.-
Dunántúli Bank Rt. Pécs, Király u. 5. 5.000.-

Összesen: 50.000.-

A háború előtti évek fellendülést hoztak Littke pezsgőüzemében. Új 
technológiákat és jelentős szociális intézkedéseket vezetett be. Negye
dére szorította le az adósságállományt.
1940-ben kilépett a kft.-ből dr. Vertán Emil, 1942-ben pedig az Első Pécsi 
Bőrgyár Rt. és a Dunántúli Bank Rt. is.
A II. világháború ideje alatt Littke József katonai szolgálatot teljesített. 
Távollétében a pezsgőgyárat özv. Littke Józsefné és Mattyasovszky- 
Zsolnay Tibor irányította.
1944. november 29-én a szovjet csapatok elfoglalták Pécs városát. A pezsgő
gyárba is szovjet és bolgár katonákat szállásoltak be. Távozásuk után (1945. 
július 1.) a bor- és pezsgőkészlet java része eltűnt a pezsgőgyár pincéiből. 
Egy szerencsés körülmény segített csak a termelés és az értékesítés újra
indításában, ugyanis még a német megszállás idején egy kieső pincejá
ratban 25 ezer palack pezsgőt rejtettek el a tulajdonosok. Most ebben az 
ínséges időben jól jött ez a készlet.
1946-ban megszűnt a Közkereseti Társaság, és ismét a Littke családi 
érdekeltség került előtérbe. A cég tulajdonosai özv. Littke Józsefné, Littke 
József és Pfeifferné Littke Mária voltak. Azonban a cég már csak rövid 
ideig maradhatott fenn. A pezsgőgyár több régi berendezését (elsősorban 
vonatkozik ez az elavult régi felvonóra, amely leállása az üzem működé
sének megszűnését vonta volna maga után) fel kellett volna újítani, de 
erre nem volt meg az anyagi fedezet. 1948-ban megszűnt a pezsgőgyár
tás. 1949-ben a gyárat államosították. Ezzel lezárult a Littke-pezsgőgyár 
fennállásának közel százéves története.
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A Littke család tagjaira súlyos megpróbáltatások vártak. Kitelepítés, 
mellőzés és megaláztatás.
Utólag már mondhatjuk, hogy a pezsgőgyár már csak nevében volt 
„Littke". Gyakorlatilag a gyár kereskedelmi működését a 1930-as évek
ben már a különböző pécsi tőkés érdekeltségek, részvénytársaságok 
irányították. Ugyanakkor a klasszikus módszerekkel gyártott pécsi 
Littke-pezsgő továbbra is jól ismert és kedvelt itala maradt a társaságok
nak bel- és külföldön egyaránt.

1963. évben, méltatlanul elfelejtve meghalt (III.) Littke József.

Az 1964-ben megalakult a pécsi Magyar Állami Pincegazdaság. A vál
lalat 1966-ban megkezdte a Pannónia pezsgők gyártását, amelyekből az 
első palack pezsgők 1968-ban kerültek az üzletekbe.
De ez már egy új fejezet a pécsi pezsgőgyártás történetében.

Epilógus

Pécs város múltjában nagyon sok olyan kimagasló személyiség van, 
akire büszkék lehetnénk, pedig ezek az egykor élt, kiváló emberek 
teljes joggal megérdemelnék, hogy minél többen ismerjék életüket, mun

kásságukat.
Csak a teljesség igénye nélkül említsünk meg néhányat közülük:
Kezdjük a sort Zsolnay Vilmos kerámiagyárossal, de folytathatnánk 
olyan kiváló iparosmesterekkel, mint Angster József orgonakészítő, 
Hamerli János kesztyűgyáros, Scholz Antal sörgyáros, Littke Lőrinc 
pezsgőkészítő, Höfler bőrgyáros, Ruepprecht harangöntő és még végte
len hosszú a sor.
Néhány évvel ezelőtt elhatároztam, hogy a lehetőségeim határain belül, 
megpróbálok ezen jeles pécsiek közül minél többet megismerni, köze
lebb kerülni családi életükhöz, munkájukhoz.
Jelen soraimat a Littke pezsgőgyáros dinasztia emlékének szenteltem. 
Igyekeztem minél többet megtudni erről a vasakaratú, dolgos pécsi ipa- 
roscsalád-nemzedékről.
Egy fontos kérdés azonban nyitva maradt számomra.
Tudjuk, hogy Littkééknek sikerült olyan pezsgőket készíteniük, amelyek 
vetekedtek a legjobb champagne-i francia pezsgők minőségével.
Mi is volt a Littke-pezsgő titka? Mivel tudták a Littke-pezsgő pártjára 
állítani a walesi hercegtől kezdve Fedák Sáriig a pezsgőrajongók hatal
mas táborát? Mitől voltak egyéni karakterűek a Littke-pezsgők?
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Voltak-e olyan egyedi és utolérhetetlen receptjeik, mint például a 
Zsolnay-gyár eozinja?
Feltételeztem azt is, hogy valaki (vagy valakik) összegyűjthette a Littke- 
pezsgők receptjeit egy ugyancsak vaskos kötetben. Előkerül-e valaha ez 
a gyűjtemény?

Baranyai Aurél tudós, polihisztor patikus szavait idézem, aki így írt 
Littke Lőrincről, a zseniális borászról és pezsgőkészítő szakemberről:

„Tudott az élesztő, a likőrözés és szénsavazás százalékos arányáról, az 
expedíciós likőr aromásító anyagairól, miknek légiesnek kell lenniük, de 
mégis úgy, hogy a pezsgő szénsavával frigyre lépve kellemesen bizser- 
gessék a nyeldeklőt, cirógassák a garatot, csípjék a nyelvet, a szájpadlást 
és az ínyt, fürgén pattogva a szájban, s kipróbált egy tucatot a számba 
jöhető aromás növényi kivonatokból, párlatokból. A zeller és hársfavirág 
pezsgőszerű élénksége, illata és zamata nagyon ízlett neki s ezeket a kom
pozíciókat néhány belső, titkos „igazi" szakértővel is megkóstoltatta."39

39 Baranyai Aurél: A pécsi Littke pezsgő regénye. Pécsi Szemle, 2001, ősz. 63 p.

Most azonban, egyelőre tegyük le a Littke család regényét. Talán még 
egyszer sor keríthetek a folytatására.
Napjainkban Pécs déli városrészében egy kicsiny utca viseli Littke József 
nevét (csak találgatni tudom, melyikét a három generációból).
Tudják-e vajon az itt lakók közül néhányan, kik is voltak azok a híres
nevezetes Littkéék?



KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐ GYÓGYNÖVÉNYEK

Molnárné Lénárd Éva

Gyermekláncfű

Afészkesvirágzatúak családjába tartozik, mindenhol megélő, elter
jedt évelő növény. Élénksárga virágzata kora tavasztól díszük a tő- 
kocsányon és jellegzetesen fogazott levelei üdén zöldellenek.

A növény keserű ízű fehér tejnedvet tartalmaz. Hatóanyagának tar
talma a virágzás idején a legnagyobb. Alkalmazkodóképessége a kör
nyezetéhez szinte határtalan. Széllel terjedő „ejtőernyős" magjai bárhol 
kihajtanak, ahol a legkisebb életfeltételek rendelkezésre állnak. Ősszel 
másodszori virágzásában is gyönyörködhetünk.
Gyógyászati célú felhasználásra a növény levele, föld feletti része és gyö
kere gyűjthető az őszi és tavaszi időszakban.

Mire jó?
A gyermekláncfű kiváló gyulladáscsökkentő, étvágygerjesztő és emész
tést javító gyógynövényünk. A kutatások szerint gyógyanyagai serkentik 
az emésztést, hiszen epe- és májbántalmak esetén jótékony hatással van
nak a szervezetre. Teáját régóta fogyasztják vizelethajtóként és vértisztí
tóként, mivel fokozza a máj és a vesék aktivitását. A gyermekláncfűvel 
történő borogatás reumás panaszok, fájó ízületek esetén ajánlott.

Népies nevei:
pongyola pitypang, pitypang, kácsavirág, kikirics, papatyivirág, 
pimpam, barátfej, bimbófű, buborékfű, éjjelilámpa, kutyatej, láncfű, 
láncvirág, pimpáré, zsibavirág.

Érdekességek

A gyermekláncfű zsenge levelei salátaként fogyaszthatok.
„Oroszlánfog saláta" néven szerepel a hazai bioreceptek között, mely 
pusztán gondatlan fordítás eredménye, a növény német nevének 
(Löwenzahn) szó szerinti fordításából.
Inzulinban gazdag gyökeréből kávépótszert is készítenek.
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JÓ TUDNI!

A gyermekláncfűben található tejnedv nagy mennyiségben mérgezési 
tüneteket okozhat.
Alkalmazása epevezeték-elzáródás, gyomor- és nyombélfekély esetén 
nem javasolt.
Epekő gyógyítására csak orvosi felügyelet mellett használjuk.

Csalán

növény leveleit vagy egész föld feletti hajtá
sát, újabban gyökerét és magját is használ

ják a gyógyászatban. Legjobb a növény tetején lé
vő néhány centis leveleket gyűjteni márciusban. 
A nagy csalánt hazánkban mindenütt közön
séges és gyakori gyomnövényként ismerjük. A 
csalánt, mint tápláléknövényt már az ókorban is 
jelentősnek tartották, és évszázadokon keresztül 
használták rostnyerés céljából is. Főzelékek alap
anyagaként régóta használják magas vitamin-, 
ásványanyag- és fehérjetartalma miatt. Ezt szám
talan régi recept bizonyítja. Ma is készül belőlük 
püré, leves és haggis is, mely skót nemzeti étel.

Milyen jótékony hatásait ismerjük? 
Levelének hatóanyagai enyhén vizelethajtók, 
anyagcsere-folyamatokat serkentők, frissítők.
Gyökeréből vizelethajtó, gyulladáscsökkentő, a prosztata jóindulatú 
megnagyobbodásat mérséklő és koleszterinszintet csökkentő készítmé
nyeket lehet előállítani.
A csalán fontos alkotórésze a méregtelenítő teakeverékeknek. Főleg 
tavasszal érdemes egy tisztító kúrát végezni csalánteával, melynek 
során a szervezetben felhalmozódó káros anyagcseretermékeket tud
juk gyorsabban eltávolítani, valamint serkenteni tudjuk a jótékony élet
tani folyamatokat.
A már folyamatban lévő gyógyszeres terápiák kiegészítésére is jól alkal
mazható, így reumás megbetegedések és egyes bőrbetegségek esetében. 
Magvaik kivonat vagy préselt olaj formában főleg a szervezet általános 
állapotának javítására, roborálószerként kerülhetnek felhasználásra.
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Érdekességek

Kevesen tudják, hogy gyógyításra a növény kipréselt levét külsőleg 
kígyómarás és skorpiócsípés ellenszereként, belsőleg különböző mérge
zések kezelésére már több mint 2000 éve is használták.

Citromfű

dekoratív és hasznos gyógy- és fűszernövényünk az ajakosvirágúak
Z \ családjába tartozik. Nagyszerű citromillatát cserépbe ültetve ott
hon a lakásban is folyamatosan élvezhetjük. Latin neve: Melissae folium, 
mely a méh görög elnevezéséből - melissa - ered, hiszen illatával a ker
tünkbe csalogatja a méheket. Régen, amikor a cukor ritkaságszámba 
ment, és a drága mézet előnyösebb volt megtermelni házilag, saját mé
hekkel, akkor jó volt egy méhcsalogató növény a kertben.
A hagyományok szerint a középkorban citromfüvet szórtak szét a ház
ban, nemcsak a finom illatáért, hanem a rovarok elriasztása céljából. 
Nevezik még citromszagú melisszának, méhfűnek vagy mézfűnek is. 
Felhasználása sokrétű. Enyhülést ad a gyógyászatban, kulinális élveze
teket jelent a konyhában, segít a háztartásban, és nem utolsósorban fon
tos kelléke tisztálkodásunknak is, mivel főzete hajöblítőként és fürdővíz 
illatosítására szolgál.

Gyógyászat

Nyugtató, görcsoldó, antibakteriális hatású, gátolja a vírusok elszaporo
dását, enyhíti az ideges gyomor- és bélpanaszokat, a pszichikus eredetű 
vegetatív szívidegességet, hatásos a migrén ellen, valamint epehajtó 
hatása is ismert.
Külsőleg enyhíti a darázscsípés okozta fájdalmakat, ha a helyét friss 
citromfűlevéllel bedörzsöljük. Korunk egyik terjedő betegségének, a 
herpeszvírus-fertőzésnek a tüneteit is enyhíti. A nyugtalan csecsemőt 
megnyugtatja, ha a fürdővizéhez citromfűteát adunk.
Belsőleg meghűlés, idegesség, depressziós kedélyállapotok és gyomor
vagy bélpanaszok esetén teaként alkalmazható. Esténként fogyasztva 
elősegíti a nyugodt alvást.

Asztali örömök

A konyhában főzéskor a leveleket elsősorban frissen használjuk. Salá
tákba, fűszerkeverékekbe, valamint gyümölcssalátákba, édességekbe és 
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fagylaltba apróra vágva kiváló. Fűszeres ecet készítésére is használják. 
Bólék és jeges teák pikáns ízesítője.

Háztartás
A ma egyre divatosabbá váló illatmécsesekben illóolajának néhány csepp- 
jét melegítve elűzi a rovarokat. Kellemes illatot árasztanak a lakásban 
bútoraink is, ha a bútorápolóba teszünk néhány cseppet illóolajából.

Orvosi tüdőfű

Árnyas erdeink, bükköseink, gyertyános-tölgyeseink évelő növé
nye. Liláskék virágai már kora tavasszal gyönyörködtetik az er
dőkbe látogatókat. Leveleinek apró fehér pettyei hívták fel magukra a 

gyógyítók figyelmét, mivel köpetre emlékeztették őket. A gyógyászatba 
leveleit és virágos hajtásait használják fel.

Népies nevei: 
pettyegetett tüdőfű, farkasmájfű, patikás 
tüdőír, vérehullófű.

GyÓGYHATÁSAI
Köhögéscsillapító, hurutoldó és köp
tető hatásai ismertek. Az asztmás bete
gek kezelését jól kiegészíti a növényből 
készült teakeverék, innen ered a tüdőfű 
elnevezés.
A dús C-vitamin-tartalmú levelek bőr
lágyító, vizelethajtó és sejtregenerációt 
serkentő hatásai is ismertek. Alkalmaz
zák összehúzó képessége révén vérzés
csillapításra, de frissítő hatása miatt lehet 
gyógyír az elfáradt szemre is.

JÓ TUDNI!

Alkaloidjai károsítják a májat, ezért kerülni kell teájának többhetes tartós 
fogyasztását.
Ugyanezen ok miatt a növény alkoholos kivonatának belsőleg történő 
használata sem javasolt.
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Közönséges gyújtoványfű

edveli a cserjéseket, de találkozhatunk vele utak 
és vasutak mentén is. Gyakori a gyomnövény

társulásokban. Sárga, sarkantyús virágokat neve
lő virágzatával üde színfoltja környezetének. A gyó
gyászatban virágos hajtását használják fel.

Gyógyhatásai

Vizelet- és hashajtó képessége révén székrekedés, 
máj- és epebántalmak kezelésére használják.
A népi gyógyászat reumás fájdalmak és ínzsugoro
dás esetén alkalmazta fürdővízbe téve. Régen a nők 
előszeretettel használták sárga virágait hajuk szőkí
tésére. A középkor embere a növény főzetét arcvíz
ként használta.

Érdekességek: A növény virágai megközelítően 
30 000 magot érlelnek, melyeket a szél és a hangyák 
terjesztenek.

Gilisztaűző varádics

A télen is zöld levelű növény ernyőszerű virágzata 
akár hónapokig is virít, mással össze nem téveszt
hető gombszerű fészekvirágzataival. Környezetünkben 

sokfelé előfordul, jól megél az utak mentén vagy akár 
törmelékes talajon is. A növény kámforra emlékeztető 
illatú a benne található thujon nevű anyag miatt. 
Páfrányra emlékeztető leveleit gyakran használják 
növénykompozíciók készítéséhez. Kesernyés, kissé csí
pős ízű leveleit régen tejsodóval leöntött puding ízesí
tésére használták. A kamrában még a hűtőszekrények 

elterjedése előtt a növény leveleibe csomagolták a húsokat, a legyek elri
asztása céljából.

Gyógyhatásai

A föld feletti növényi részeket arcgőzölésre, gyulladt viszerek, reumás 
ízületek és zúzódások borogatására használják.
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A leveléből készített forrázat jótékony hatású a biokertekben, mivel elűzi 
az atkákat és levéltetveket. A kutyaházaknak és macskafekhelyeknek is 
fontos kelléke lehet, hiszen távol tartja tőlük a bolhákat. A ház küszöbére 
helyezve is nagyon hasznos, mivel elriasztja az egereket és a hangyákat. 
ÖNGYÓGYÍTÁSBAN KERÜLENDŐ!

JÓ TUDNI!

Egykor a megszárított és porrá tört föld feletti szárát belsőleg féreg- 
űzésre használták. Ma már a mérgező hatású thujonmentes illóolaját 
alkalmazzák erre a célra.

Mezei katáng

Afészkesvirágzatúak családjába tartozó, 
mindenfelé (utak, rétek, szántóföldek, 
töltések mentén) tömegesen előforduló, jel

legzetes, kék virágú, évelő növény. Gyógyá
szati célokra a növény gyökerét, vékonyabb 
szárhajtásait és tőleveleit használják. Októ
bertől áprilisig, illetve július-augusztus hó
napokban érdemes gyűjteni. Keserű ízű nö
vény. Felhasznált részei: virágos-leveles haj
tás, gyökér. Nemesített változatának gyökerét 
pótkávé (cikóriakávé) készítésére termesztik.

JÓ TUDNI!

Epeköves betegeknek fogyasztása kellő óva
tossággal ajánlott.

Népies nevei: 
katángkóró, kávékatáng, vad cikória.

/

Gyógyhatásai

Epe- és májbetegségek elleni gyógynövényként ismerik. Jó emésztést 
serkentő és étvágygerjesztő hatású. A népi gyógyászatban a szervezet 
salaktalanítására és vizelethajtó szerként is alkalmazzák. Cseppenként 
adagolandó készítmény.
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Nagy útifű

Hazai gyomtársulásainkban sokfelé előfordul, hiszen kivételesen 
ellenálló, gyorsan regenerálódó faj. Széles körű terjedését raga
csos magvainak köszönheti, melyek mindenre ráragadnak, aztán potya

utasként továbbszállíttatják magukat. Nagy leveléről, annak jellegzetes 
erezetéről könnyen felismerhető.

—.............

Kínában méregtelenítésre, tuberkulózis 
okozta fekélyek gyógyítására és hasmenés 
ellen alkalmazzák.
Nagy rosttartalmú magjainak nyálkája csök
kenti a vér koleszterinszintjét. Jól használ
ható a kozmetikumok előállításában is.

Gyógyhatásai

Jótékonyan elősegíti a sebgyógyulást a 
nyálkában gazdag leveleivel történő boro
gatás. Használják még húgyúti fertőzések, 

aranyér, méhcsípés, égési sérülések és kötőhártya-gyulladás kezelésére 
is. A homeopátia a fogfájás enyhítésére ajánlja. Teaként jól alkalmazható 
köptetőként és köhögéscsillapítóként.

JÓ TUDNI!

Nagy pollentermelése miatt a szénanáthában szenvedők virágzáskor 
(augusztusban) kerüljék.

VÉREHULLÓ fecskefű

A mákfélék rokona kedveli a nyirkosabb talajo
kat, szereti az árokpartok környékét, és talál
kozhatunk vele akácosokban vagy erdők szélén. Szá

rát, levelét ha megtörjük, narancssárga tejnedv csor
dul ki belőle. A növény gyökerét és virágos hajtását 
lehet felhasználni. Utóbbit a tavaszi hónapokban, tel
jes virágzáskor érdemes gyűjteni. A gyökérzetét ősz
szel vagy tavasszal szedik.
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Népies nevei:
aranyfű, cinadónia, cinandó, kecsketej, gódavére, gödire, mennyei aján
dék, rántófű, vérrelharmatozó, versellőfű, vérhullatófű.

Gyógyhatásai
Legismertebb a szemölcsirtó gyógyhatása. Ha a növény sárga nedvé
vel bekenjük a szemölcsöt, tyúkszemet, akkor elpusztítja a szemölcsöt 
okozó vírusokat. Alkalmazható gyomor-bélrendszeri görcsök esetén. Az 
alkaloidoknak vírusellenes hatása van, de emellett ismert a sejtosztódást 
gátló hatása is. A homeopátiás szerként a fecskefüvet máj- és epebántal- 
mak kezelésére használják.

JÓ TUDNI!

A fecskefű nagy mennyiségben mérgező, és a magas vérnyomásban szen
vedők belsőleg ne használják! A szárított fecskefű hatóanyagai mintegy 
fél év múlva elillannak, így a növény már nem tudja kifejteni jótékony 
hatását. A gyári normál kivonatok használata javasolt.

Érdekességek

Tudományos neve a Chelidonium május a görög chelidón = fecske szó
ból ered, ugyanis addig virágzik, míg a fecskék itt vannak.
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PÉCS ŐSI ELLENSÉGE, A TŰZ

Trebbin Ágost

Régóta foglalkoztatott a gondolat, hogy alakult ki és vált ilyenné a pé
csi városkép, ahogyan most, a mai kor embere látja. Hová tűnhettek 
el az évszázadok alatt Pécs középkori utcái, meghatározó épületei? Miért 

nem maradt ránk több török kori műemlék vagy városrészlet? Úgy érzem, 
most megtaláltam kérdéseimre a választ: Pécs városi arculatát az ismétlődő 
és súlyos tűzvészek is nagyban átrajzolták. Ennek során pusztultak el neve
zetes épületei, és vált a városkép töredezetté, kicsit rendszerezetlenné.
A nagy pusztító városi tüzek áttekintése mellett érdeklődni kezdtem az 
iránt, hogyan próbálta a város megelőzni a tüzek keletkezését, hogyan 
védekezett azok pusztítása ellen.
Kezdjük a török időkkel.
Az 1526. augusztus 29-én lezajlott mohácsi ütközet után Pécs várának 
falai alatt is megjelentek a török hadsereg portyázó előhadai. Egyelőre 
beérték a város felgyújtásával. Szulejmán szultán a várost (amelyet ekkor 
még nem foglalt el), Szapolyai Jánosnak ajándékozta.
1529-ben a Buda és Bécs ellen vonuló török hadsereg ismét útba ejtette 
Pécset. A biztonság kedvéért ismét felgyújtották a várost, de ostromra 
most sem került sor.
1541-ben Buda elfoglalása után Szulejmán szultán (valószínűleg Eszéken 
tanyázó kisebb portyázó csapatról lehetett szó) ismét Pécs ellen küldte csa
patait. A hős Athinai Simon várkapitány azonban visszaverte ezt a török 
próbálkozást. A hős pécsi várkapitánnyal Ferdinánd császár csúnyán bánt 
el. Nyakára küldte Várallyi Szaniszló fehérvári prépostot, aki miután 
elűzte Athinai Simont, a magyar várkapitányt, pécsi püspökként és legfel
sőbb feudális úrként átvette a város polgári és katonai irányítását.
1543 júliusában azután a város végleg török kézre került. Várallyi 
Szaniszló belátva az ellenállás sikertelenségét, harc nélkül adta át Pécset 
az ostromló hadaknak. A városra közel százötven éves szolgaság várt. 
A várat török helyőrség szállta meg.
A török had előtt járó fosztogató martalócok több helyen felgyújtották és 
kirabolták a várost.
Bizonyára a török korban is voltak nagy tűzvészek Pécsett, de ezekről 
nem maradtak fenn írásos feljegyzések.
Az újabb súlyos tűzvészek sajátságos módon a törökök hatalmának meg
gyengülésével függtek össze, ugyanis a várost támadó keresztény hadak 
katonai akciói nyomán a város több esetben is a tűz martalékává vált.
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Pécs égése 1664. február 7-én

1595-ben Zrínyi György és 
Háberstein Zsigmond betörtek 
a városba és felgyújtották azt.
Zrínyi Miklós 1664. január 
29-én indította meg a török 
elleni téli hadjáratát. A hadi
események során, 1664. feb
ruár 7-én Pécset kirabolták és 
felgyújtották.
Bádeni Lajos vezérelte keresz
tény hadak 1686. október 22-én, 
Pécs városa végleges visszahó- 
dításakor sem voltak túl kímé
letesek a városhoz. Újabb rablások, gyújtogatások következtek.
A többszörösen feldúlt, felégetett és tönkretett város szörnyű látványt 
nyújtott. Az 1687. évi összeírás 363 házról számolt be, az 1695-ös pedig 
335-ről. Az utcák zömében romos, tető nélküli házakból álltak.
A helyzet csak lassan normalizálódott, az elpusztult lakosság helyére 
németek, alföldi magyarok, horvátok, rácok stb. települtek le. A városba 
kezdett visszatérni az élet.
1704-ben hol a kurucok, hol a rácok öldököltek, utánuk ismételten csak 
üszkös romok maradtak. Az élet újrakezdése, főleg a szegény nincstelen 
embereknek, szinte lehetetlennek látszott. A gazdagabb, módosabb pol
gároknak mindez könnyebben sikerült. Megkezdték a belváros szilár
dabb épületeit rendbe hozni, újakat építeni.
A szegény városi lakosság a várfalakon kívül, vályogból összetapasztott, 
zsúpfedeles viskókban tengette életét. A zsúfolt sikátorok gyakran váltak 
a tűz martalékává, és jelentettek állandó veszélyt a városra.
Súlyos problémát jelentett, hogy nem volt megoldva a város vízellátása. 
A töröktől visszamaradt szandervárok (török kori átfolyós kutak) ége
tett agyag vízvezetékcsövei nagyon sok helyen tönkrementek, a meglévő 
közkutakból csak kevés állt rendelkezésre. Aszályos időszakokban gya
kori volt a teljes vízhiány. Nemhogy tűzoltáshoz, de még a lakosságnak 
sem jutott elegendő ivóvíz.
Nehezítette a tűz oltását, hogy a szűk, elhanyagolt utcákon a lajtos 
kocsikkal csak nehezen lehetett a tűz helyszínét megközelíteni.
A város magisztrátusában egyre sürgetőbben vetődött fel a kérdés, mit 
lehetne tenni a gyakori tűzvész kitörések megakadályozására?
Egyik fő veszélyforrást a nem megfelelően épített kémények jelentették, így 
szükségessé vált azok felülvizsgálata. Ezért a tanács szorgalmazta, hogy a
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városban kéményseprő mester 
telepedjék meg. Nem véletlen, 
hogy a kéményseprő a 18. szá
zadtól kezdve a város igen fon
tos polgárának számított.
„A tűzvédelem másik lehető
sége a kémények állandó felül
vizsgálata volt. Eddigi adatok 
szerint a török hódoltság utáni 
első kéményseprő Wu rce József 
milánói származású jövevény,
aki 1713. június 18-án adott be kérvényt a városhoz, hogy iparában leg
alább oly alkalmazást kaphasson, amiből tisztességesen megélhet. A kér
vényre a püspök jóindulatú sorokat írt. Wurcénak már jóval 1713. előtt 
Pécsett kellett lennie, mert egy külföldi jövevénynek bizonyos igazolási 
időt kellett letöltenie, mielőtt városi alkalmazást remélhetett. A „tisztes
séges megélhetésre" történő utalás is jelentheti, hogy előzőleg magán
működése nem sok anyagi eredménnyel járt. Kérvénye összefüggésben 
lehetett a Tanácsnak röviddel előtte, 1713. március 21-én kiadott határo
zatával, vagy inkább kérelmével a polgárság felé (Városi Levéltár. 1713. 
Peg. 226-227.) aziránt, hogy a tehetősebbek tartsanak bizonyos rendet 
az építkezéseikben, és hogy főként jó kéményeket emeljenek, mert ezek 
a város díszére válnak, s így kevesebb tűzeset is fordul elő a városban. 
Ez a tanácsi határozat volt a legelső, ami tűzelhárítást emlegetett. Öt év 
múlva, 1718. május 26-án az előbbi általános értelmű felhívást már pon
tosan megállapított és szigorúan ellenőrzött határozat követte. (Városi 
Levéltár 1718. Peg. 57.), ami az összes kémények vizsgálatát elrendelte. 
Kötelezővé tették a vizsgálat alkalmával kifogásolt kémények azonnali 
lebontását, és helyükre újak építését."1

1 Dr. Vörös Márton: Pécsi tűzoltóság története. Pécs, 1940. 74 p.

„Említettük, hogy 1713. évben a milánói Wurce József kérte a várostól 
kéményseprői alkalmazását. A kérelme további sorsáról nem maradt fel
jegyzés, s így nem tudjuk, hogy működött-e Pécsett vagy sem. A pécsi 
polgárok névsorában nem szerepelt később sem, így feltehető, hogy szak
mai érvényesülés nélkül továbbállt. Az 1723. évben már találkozunk egy 
kéményseprő alkalmazásának részleteivel is. A február 23-i tanácsülésen 
városi kéményseprőnek megválasztották Engel Melchior Jánost, s ugyan
akkor szabályozták munkadíját is. A kis kémények után 7, a közepesekért 
9, a nagy kémények után pedig 12 dénárt kérhetett. Kötelezték őt arra is, 
hogyha valamely okból állását elhagyni kényszerülne, úgy az év lejárta 1
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előtt egy negyedévvel már le kellett mondania, hogy az állást idejében más 
elfoglalhassa. Egyéb akadályoztatás esetén őt Vogl Mátyás helyettesíti."2 
1714-ben súlyos robbanás rázta meg a Tettye környéket. Felrobbant a 
puskapor őrlésére és tárolására szolgáló malom.

2 Dr. Vörös Márton: Pécsi tűzoltóság története. Pécs, 1940. 75 p.
3 Dr. Vörös Márton: Pécsi tűzoltóság története. Pécs, 1940. 76 p.

Egy 1714-es tanácsi határozat szerint minden polgár köteles volt csöb
rökben, lajtokban megfelelő mennyiségű oltóvizet tárolni.
1722- ben a püspöki kormányhatóság elrendelte, hogy a belvárosban 
csak szilárd falú, cseréptetős házakat szabad építeni, akinek erre nem 
telik, költözzön a külvárosokba.
1723- ban a Tanács választás útján létrehozta Pécs város első tűzvédelmi 

szervezetét: „A falakon belül 
fekvő Belvárost négy kerületre 
osztotta, aminek választóvo
nala kelet-nyugati irányban 
a Szigeti utca (mai Ference
sek utcája) és Ofner utca (mai 
Király utca); észak-dél irány
ban pedig a Kaposvári (mai 
Inczédy Dénes - illetve Kapos
vári utca) és Siklósi (mai Irgal- 
masok) utca volt.
A négy belvárosi negyed mellett 

az ötödiket s a hatodikat a budai-, illetve szigeti-elővárosok képezték. Min
den negyedben megbíztak egy embert, aki a lakók vízkészletét állandóan 
ellenőrizte. Ahol tűz ütött ki, annak a városnegyednek lakói tartoztak az 
oltásnál megjelenni. Mindegyik tűzőrségi negyed élén a parancsnok állt, 
10 forint tiszteletdíjjal. Mellette kisegítő az őrmester és a tizedes volt."3
1724- ben a Tanács határozata megtiltotta az utcákon és tereken a pipázást. 
1728-ban a püspöki kormányhatóság utasítása alapján a város prefektusa 
tíz pontból álló, tűzesetek megelőzését célzó szabályrendeletet küldött a 
Tanácsnak, amelyeket azok el is fogadtak.
A tűz oltásának sokszor az elemi feltételei is hiányoztak. Többek között 
az oltáshoz legtöbbször még vizet sem tudtak szükséges mennyiség
ben biztosítani. Az 5 db kiépített közkút általában zárva volt, a vízve
zetékek pedig elhasználódtak. Egyébként is vízhez jutási feltételekkel 
nagyon mostohán volt ellátva a város. A Tettye-forrás vizéhez az erre 
települt iparosság (molnárok, tímárok, tabakosok, pokrócosok stb.) 
mereven ragaszkodott. Tűz esetén a vizet általában messziről, lajtokban
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kellett szállítani. A sűrűn beépített házsorok között, a sokszor meredek, 
kanyargós, rossz minőségű utakon át az oltóvíz több esetben nagyon 
késedelmesen érkezett meg.
1733-ban a megszervezett tűzvédelmi szervezetet állandó felszereléssel 
látták el: „Megújították az eddig kiadott összes védelmi intézkedéseket, 
még szigorúbb ellenőrzés mellett.
Kocsira szerelt hordós fogatokat vásároltak, s ezek vízzel telten állan
dóan készen állottak a Tanácsház udvarán. Tűz esetén bárki a színhelyre 
húzhatta, akár kézzel, akár fogattal.
A gyorsaság fokozására díjat is kitűztek: első lajttal megérkezőnek 1 
forint 50 dénár, másodiknak 1 forint, harmadiknak 75 dénárt.
Ugyanakkor a Tanács beszerzett fecskendőket, létrákat, csáklyákat, ami
ket csak a tűz esetén használtak. Végül pedig kötelességévé tették a bíró
nak és tanácsbelieknek, hogy a tűznél azonnal megjelenni tartoznak, s a 
vész elhárításánál utasításokat adjanak."4

4 Dr. Vörös Márton: Pécsi tűzoltóság története. Pécs, 1940. 80 p.
5 Dr. Vörös Márton: Pécsi tűzoltóság története. Pécs, 1940.

1744. május 7-én súlyos tűzvész pusztított a Szigeti elővárosban. Itt, a 
túlnyomórészt németajkú elővárosban voltak bekvártélyozva a császári 
katonaság egyes egységei. „Az egyik elszállásolt császári katona pipára 
akart gyújtani, s a konyhából hozatott parazsat. Vigyázatlansága folytán 
az istálló kigyulladt, s a szeles időben a tűz félelmetes módon rohant a 
Belváros felé. A polgárság egy emberként küzdött, de hiába való volt min
den igyekezet a szalmafedeles utcák során. Az óriási tűzvészben 156 ház 
hamvadt el, ami egész Pécs város egyötöde volt. A lángok elterjedésére 
mutat a Kapucinusok rendházának és templomának (megj. Ferencren- 
diek) pusztulása is. A Tanácsház szerencsére nem szenvedett kárt, s való
színű, hogy csak az udvarán álló földszintes, 
üzlethelyiséges melléképülete égett le. Ekkor 
tűnt el részben Pécs keleti, történelmi emlé
kekkel bíró, török időket is átvészelő része."5 
1750-ben a Budai elővárosban ütött ki tűz, 
melynek az Ágoston téri templom is áldoza
tául esett.
1752-ben Pécs belvárosában pusztított ször
nyű tűzvész. Kitörésének oka ismeretlen volt. 
Leégett 76 ház, a városnegyed nyolcadrésze. 
A kár minden eddiginél jelentősebbnek számí
tott, mivel jómódú polgárok házai és vagyona 
égett el a pusztító tűzben.

A pécsi piactér és a belváros
1763-ban
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1764-ben tanácsi jegyzőkönyvbe foglalták Pécs város legelső tűzrendé
szet! szabályrendeletét („Tűz ellen való Rendtartás, mely a Pécsi lakosok
nak annak Szorgalmatos megtartására kiadatott.").
Az 1780-as év hozta meg a város jogi felszabadulását, amikor Mária 
Teréziától Pécs megkapta a szabad királyi városi címet és jogot.
Ezt követően a város jelentős fejlődésnek indult, és ez a tűzvédelmi intéz
kedések területén is fejlődést hozott:
- Felújították a vízvezetékeket, új közkutakat fúrtak.
- Újabb, hatékonyabb tűzoltó-felszereléseket szereztek be.
- Elkezdték az utcák kövezését.
Az 1788. év jelentős dátum a város tűz elleni védekezésének történetében. 
II. József kiadta a Monarchia első tűzrendészeti szabályzatát országos 
érvényű rendelet formájában. Főbb pontjai: A tűz megelőzése, jelzése, 
hatékony oltás, a keletkezés okainak kivizsgálása.
1820. év márciusában 
súlyos károkat okozó tűz
vész pusztított Pécsett, a 
budai városrészben:
Pécs területén 1820. már
cius 27-én viharos ere
jű szél tombolt, ami
kor a budai külváros al
só részében tűz ütött ki. 
A fergetegesen terjedő tűz
zel szemben az emberek 
szinte tehetetlenek voltak. 
A lángok elleni küzdelem
ben az összefogás és a két
ségbeesett elszántság sem segített. A tűzesettel kapcsolatban a „Hazai és 
külföldi tudósítások"-nak Pécsről a következő jelentést adták: 
„...Március 27-én a déli harangszó alig halt el, midőn a harangok ismét 
kongani kezdtek. Nagy szél volt s a tűz rohamosan terjedt tovább. Hiába 
volt minden igyekezet, a nagy füst, a mindenfelől mindent égető láng, az 
utcák szűk volta, a házak sűrűsége lehetetlenné tette az oltást. A lakos
ság rémülten nézte a tűz kegyetlenségét, de inkább csak siránkozott, mint 
segített, annyival is inkább, mert egyszerre húsz-huszonöt ház is hatal
mas lánggal lobogott és egymástól alig távol eső utcákban, sokszor meg 
olyan messzire egymástól, hogy több emberrel megtörtént, hogy mialatt 
ők a más házának megszabadításán igyekeztek, azalatt a magukét minden 
ingóságukkal együtt elvesztették. Egy óra hosszat tartott a tűz, mely alatt 
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egynek vigyázatlansága miatt száznyolc ház égett el, azonkívül majd annyi 
istálló, pajta és más egyéb épület, egy asszony életétől, sokan csendes nyu
galmuktól, számtalanok pedig minden vagyonuktól megfosztanak.
A segélyakció itt is nyomban megindult. Király József pécsi püspök ezer 
forintot és gabonát, a szeminárium elöljárói sok száz kenyeret adományoz
tak a károsultaknak, s a város pedig épületfát ígért a házak felépítéséhez."6 
Az 1847. július 29-én tartott tanácsülésen a 3517. jegyzőkönyvi szám alatt 
kinevezett választmány bemutatta a kidolgozott „tűzi rendelkezéseket": 
Fontosabb megállapítások:

6 Trócsányi László: Kirándulás a magyar múltba, p., 147. Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda, 1937. Forrás: Minárovics János és dr. Szabó Károly kutatása alapján.

- Nem megfelelő a tűzoltófecskendők állapota.
- Új víztároló lajtokra van szükség.
- Állandó tűzőrség létrehozása.
- Kémények, kemencék felülvizsgálata.
- Ki kell vizsgálni a tűzesetek körülményeit.
1848-ban Obadich József, a pécsi őrségek őrnagya indítványt adott be 
az ún. „tűzi seregek" (megj. tűzoltóság) létrehozására. Igazi városi jel
lege ekkor még csak a belvárosnak volt, mert itt a viszonylag rendezett 
utcákon kőből, téglából épült, cseréppel fedett házak álltak. A katonai 
hatóságok elrendelték a közvilágítást.
Az önkényuralom éveiben az osztrák hatóságok gátolták a tűzoltó
egyesületek létrejöttét, mivel rettegtek minden magyar egyesülettől és 
kezdeményezéstől.
1870. szeptember 22-én az alakuló pécsi torna- és tűzoltóegylet alap
szabályát a belügyminiszter jóváhagyta. A jóváhagyás birtokában 1870. 
október 9-én tartották meg az alapító és tisztségválasztó közgyűlést. 
Az egyesület elnöke Danicz Antal, igazgatója Madarász Antal, tornafel
ügyelője Illy Alajos, tűzoltóparancsnoka Ivánkovics István lett. Az egylet 
felszereltsége hiányos volt: 5 db szekérfecskendő, 3 db kézifecskendő, 24 
vizeslajt, 5 db lábtó (létra), 5 db csáklya, 40 db vizeskupa (vödör) állt ren
delkezésre. Továbbra is súlyos probléma volt a gyakori pécsi vízhiány.
1873. július 20-án lerakták a pécsi tornacsarnok alapjait a Kert utcában 
(ma Dischka Győző utcai szülészet).
1875- ben a tűzoltóparancsnok Tilly Andor lett.
1876- tól a városháza tornyában tűzjelző őrállomást hoztak létre, ahonnan 
éjjel-nappal figyelték a várost. Ha tüzet észleltek, harangkongással adtak 
jelt. Kezdeményezések történtek, hogy a Balokány-tónál szivattyúállomást 
építsenek ki, szorgalmazták több helyen a tűzcsapok felszerelését.
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1876-tól a városháza tornyából figyelték a tüzet

1877. évben Vaszary Gyula 
rendőr alkapitány a tanácsnál 
szigorúbb tűzrendészed rendsza
bályok bevezetését szorgalmazta, 
egyben javasolta, hogy a tűzese
teknél legyen rendőri biztosítás. 
1880-ban a pécsi önkéntes tűz
oltóság súlyos anyagi gondok
kal küszködött. A város részéről 
közöny kísérte munkájukat, hiá
nyos felszerelésükkel nem tud
tak hatékony munkát végezni. 
A hiányzó pénzeszközöket jóté
konysági bálok szervezésével 
próbálták előteremteni.

1882-ben Haberényi Pál gépgyáros, vas- és 
ércöntöde tulajdonos, tűzoltó főparancsnok 
lemondott. 1883-ban a pécsi torna- és tűzoltó
egylet közgyűlése kimondta az egylet meg
szűnését. A harmincezer lélekszámú Pécs 
városa tűzoltóság nélkül maradt. A tűzoltó
fecskendők közül mindössze négy darab állt 
rendelkezésre. 1886. október 11-én Pécs sza
bad királyi város törvényhatósági bizottsága 
határozatot hozott a pécsi tűzoltóság újjászer
vezéséről. Ennek keretén belül kilencfős fize
téses, és ennek kisegítésére huszonnégy fős 
önkéntes tűzoltóságot kívántak létrehozni.

Tűzoltóbál hirdetés 1880-ból 
(Pécsi Figyelő)

1887 ben inegalakiilt a '/.sohtny-gyári tűzoltóság
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A Zsolnay-gyári tűzoltóság sisakja

Tűzoltóparancsnok Vaszary Gyula rendőr 
alkapitány lett.
1887. június 7-én Zsolnay Vilmos kezde
ményezésére megalakult Pécs első gyári 
magántűzoltósága, a Zsolnay-gyári tűzol
tóság. Parancsnoknak Mattyasovszky Jaka
bot nevezték ki. Létszám 23 fő.
1888-ban kiadott (53888/1888 B. M. sz.) 
kormányrendelet a tűzoltóságok alakítását 
már nemcsak lehetővé, hanem kötelezővé 
tette. A kormányrendelet előírta a helyi 
sajátosságokon alapuló szabályrendele
tek megalkotását is. Elrendelte továbbá az 
évente kétszeri általános tűzvédelmi ellenőrzéseket, melyeknek célja a 
vészhelyzetek feltárása, illetve felszámolása volt.
A rendelet három fajta tűzoltóságot ismer el: rendszeres, szakszerű díja
zott (fizetéses), önkéntes, köteles (kötelezett) tűzoltóságot.

A 19. század végén több súlyos 
tűzvész is pusztított Pécsett. 
Ezekkel szemben a tűzoltóság 
általában tehetetlennek bizo
nyult. A szervezetlenség, az 
elavult felszerelés nem tette 
lehetővé a hatékony védekezést. 
A korabeli hírlapok részletesen 
beszámoltak a nagy tűzesetek
ről. Most idézzünk fel néhányat 
a jelentősebbek közül.

Blauhorn Izidor boltjának tüze 1890-ben

Szombaton éjfél után 1/2 1 órakor tűz ütött ki városunkban. Blauhorn 
Izidor fűszerkerekedőnek a Majláth-téren levő üzlete melletti rak
tárában elhelyezett árucikkek között pusztítottak az emésztő lángok. Se

gítség csakhamar érkezett egyrészt a közeli kávéházban mulató fiatal
ság részéről, kik közül egyesek a legnagyobb buzgósággal hengerget- 
ték ki a petróleumos hordókat és egyéb megmenthető árucsomagokat, 
másrészt az idejekorán megjelent tűzoltóság részéről, melynek sikerült 
a tüzet lokalizálni. Természetesen akadtak olyan mentők is, kik egy-egy 
szalámirudat vagy fügekoszorút mentettek meg - a saját gyomruk szá-
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mára. A különböző módokon megmentett tárgyakon kívül az egész rak
tár leégett. A tűz hirtelen elterjedését főleg az okozta, hogy nagyon is sok 
volt a raktárban az olyan láda, melyek csupa szalmával és papírossal vol
tak megtöltve. Az elégett tárgyak különben biztosítva voltak."7

7 Pécsi Figyelő. 1890. augusztus 6.
8 Pécsi Figyelő. 1891. október 17.

A Höfler-féle bőrgyár égése 1891-ben

Városmajorban lévő Höfler-féle bőrgyár szárítókamrája 1891 ok-
„ tóberének egyik éjszakáján kigyulladt és a benne lévő bőrökkel 
együtt leégett. A tűzesetet a szolgálatos vasúti tisztviselő vette észre és 
jelentette. A bőrgyárban éjjeli őrök voltak kirendelve, sőt a területen la
kó házmesternek is volt őrködési feladata. Ennek ellenére sem az éjjeli
őröket, sem a házmestert nem találták. Ha az éjjeliőrök és a házmester 
a helyükön lettek volna, akkor a tűzjelzést telefonon gyorsan végrehajt
hatták volna, ugyanis a gyár ekkor már rendelkezett telefonnal. A vas
úttól befutott tűzjelzés késve érkezett, mert addigra már az egész szárí
tó égett. A városi és a Zsolnay-gyári tűzoltók a jelzés alapján gyorsan a 
helyszínen voltak, de önfeláldozó és szakszerű munkájukkal már csak a 
műhelyt tudták megmenteni. A tulajdonos kára megtérült, mert a bőr
gyár biztosítva volt."8

A Pintér-féle gőzfürdő égése 1893-ban

1893. október 14-én leégett Pintér József Ferencz József gőzfürdőjének 
tetőszerkezete. Szerencsére a tűzben nem sérült meg senki.

A tűzről így adott tudósítást a Pécsi Napló:
„Időközben megérkezett a városi tűzőrség (három ember) Reeh 
alkapitány tűzoltó főparancsnok vezetése alatt, valamint Vaszary Gyula 
főkapitány és Aidinger polgármester is.
A tűzoltóknak ekkor már nagyon nehéz feladat jutott. A fürdő tetőzete min
den oldalról lángban állott, iszonyú hőséget terjesztve maga körül, így csupán 
arra szorítkozhattak, hogy a tetőzet egyik részét sikerüljön megmenteniök. 
Hosszas munkálkodás után megeredt az első vízsugár. Az épület nyu
gati sarkára bocsátották azt, mivel félni lehetett, hogy a szél a tüzes üsz- 
köket átsodorja a szomszédos fatelepre. Csakhamar működésbe hozták 
a másik szivattyút is. Ennek a fecskendőjével aztán a fürdő belsejéből 
oltották a tüzet, mert időközben a meleg bazin fölötti üvegboltozat 
beszakadt, és innen sokkal jobban lehetett férni az égő zsarátnokhoz.

150



Trebbin Ágost: Pécs ősi ellensége, a tűz

Mikor az egész tetőzet már lángtengerben állott, megérkezett a Zsolnay- 
gyár jól felszerelt tűzőrsége. Ekkor azután minden oldalról megeredtek 
a vízsugarak. Időközben odaérkezett egy csapat honvéd is, akik a fürdő 
berendezéseit, mint a tükröket, bársony dívánokat és fürdőruhákat 
helyezték biztonságba."9

9 Pécsi Napló. 1893.október 15.
10 U.o.
11 U.o.

Végül is csak nagy nehézségek árán sikerült a tüzet lokalizálni.
Az eset kapcsán a sajtó - teljes joggal - súlyos szemrehányásokkal illette 
a tűzoltóságot.
„A város közönsége a tűzoltóságra, ennek a segélyére nagyobb megpró
báltatások esetén nem számíthat. Az isteni gondviselés őrizte meg ma is 
városunkat, hogy az egész utcasor le nem égett. Ha csak egy kis szél lenge
dezik, a közvetlen szomszédságban lévő nagy fatelep lángba borul s a szél 
szárnyán tovaszálló zsarátnok belekap a melléképületekbe, és a dübörgő 
tűz porrá égeti a házak hosszú sorát, százezrekre menő kárt okozva a 
város ama derék és munkás polgárainak, akik e környéket lakják."10 11 
„Ez a pécsi tűzoltóság előreláthatólag a jelenlegi állapotban fogja bevárni 
az új századot, ragyogó sisakkal, arany paszomántos egyenruhával pará
dézva a népünnepélyeken. Amidőn megkondul a vészharang, melynek 
segélyért kiáltó szavára olyan erővel kellene megjelenni, mely gátat 
képes vetni a haragos lángok pusztító dühének: mindenkit lehet majd 
ott látni a veszedelem zűrzavarában - csak tűzoltót nem.
Pécs szab. kir. város közönségét a mai tűzoltóság meg nem védelmezi. 
Amíg a szükségnek, a 
mai előrehaladott kor 
követelményeinek tel
jesen megfelelőleg újjá 
nem szervezik a tűzol
tóságot, addig csak a 
gondviselés menti meg 
házainkat, városunkat a 
pusztulástól, mindany- 
nyiszor, valahányszor 
megvillan az annyira 
rettegett „vörös kakas" 
a fedélen."11
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TŰZ A CziNDERY UTCÁBAN 1894-BEN

Szerdán éjfél után fél egykor rémes kongásra ébredtek föl város
unk lakói. A Siklósi utca felől hatalmas tűz volt látható, mely az 
éj csendjében borzasztó látványt nyújtott. Az emberek az utcákon vé

gig szaladtak a „Vadember" felé, hol megtudták, hogy Czindery utcában 
Brucker Ignác magtára ég. Majdnem az egész város talpon volt. A vész 
színhelyére először a szomszédban lakó csendőrök jelentek meg, s az 
udvaron felhalmozva lévő hordókat távolabbra gurították, ami szeren
csés gondolat volt az oltás elősegítése céljából, mert ha e hordók tüzet 
fognak, az udvarba jutni lehetetlen lett volna. Egy óra felé jelentek meg 
a városi önkéntes, a Zsolnay-gyár és vasúti műhely tűzoltó testületéi, s 
hozzá fogtak volna az oltáshoz, ha víz lett volna, de nálunk éjjel a víz el 
van zárva, huzamosabb időre volt szükség, míg a vizet megeresztették s 
az oltás kezdetét vehette. A tűzoltóknak a katonák segítségével sikerült 
a tüzet csakhamar lokalizálni, s ez által nagy szerencsétlenséget akadá
lyoztak meg, mert ha a tűz továbbterjed, az átcsap az Engel-féle fatelepre 
vagy a szomszédos pincékbe, melyekben több hordó spiritusz és külön
böző szeszes italok vannak elhelyezve, borzasztó szerencsétlenség törté
nik. A tűzoltók munkáját nem csekély mértékben megkönnyítette a teljes 
szélcsend. A magtár teljesen leégett az összes rozs-, zab- és búzakészlet
tel együtt. A kár mintegy 5000 írtra tehető. A szomszédos Reif-féle zab
bal telt magtárt sikerült megmenteni a tűzoltóknak, kik valóban rendkí
vüli munkásságot fejtettek ki az oltás körül. Az épület özv. Bergerné tu
lajdona. A leégett magtár az „Adria" biztosító társaságnál volt biztosítva. 
A tűz a padláson keletkezett, hol egész napon át munkások dolgoztak. 
Tegnap még mindig foglalkoztak az oltással, mert a zab még tüzes volt. 
A 44-esek és a honvédek a mentési munkálatoknál önfeláldozásig menő 
buzgalmat fejtettek ki."12
1894-ben új tűz harangjelzési „kódot" dolgoztak ki: A tűz észlelése után leg
fontosabb feladat a tűzoltóság riasztása volt. A régebbi időkben a tűzvész
kor félreverték a templomok harangjait, esetleg kürt- és sípjeleket adtak le. 
A harangjelzés továbbfejlesztett változata lett az intézkedés, amelyet 1894-ben 
hoztak Pécsett: Ha belvárosban támadt tűz 1-et, a siklósi városrészben 2-t, a 
szigeti külvárosban 3-at, a kálvárián 4-et, a budai külvárosban 5-öt, a városon 
kívül 6-ot, a kertvárosi sátortáborban 7-et kondítottak a harangokon.
A harangozást néhány év múlva felváltotta az elektromos csengő és a 
telefon, amivel már megbízhatóbban lehetett a tűzriasztást leadni.
A katasztrófák, tűzesetek réme azonban tovább kísértett.

12 Pécsi Figyelő. 1894. július 28.
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A Majláth utcai parkettagyár égése 1900-ban

Díszes tűzöltosisakok 
(Tűzoltó Múzeum Budapest)

veszedelem napja volt a mai. Délután a romboló vihar, a morajló 
„ zúgó zápor vad erővel söpört végig a városon, éjjel rémesen veres 
fényével még ijesztőbb tűz váltotta fel ezt. Víz és tűz, egymásnak halálos 
ellene, de ha egyenként tör elő 
hatalmas erejével egyformán 
ijesztő, veszedelmes pusztító. 
A városháza tornyában ma éjjel 
fél tizenkettő után egyszerre 
csak megszólalt a tűzjelző vész
harang rémes kongása, utána 
a tűzoltókürt harsogása keltett 
nagy riadalmat. A sötét utcákon 
ijedt alakok verődtek egymásba, 
egymást kérdezték, hogy hol, 
merre pusztít a veszedelem.
Egy hatalmas tölcsér alakú sötét füstoszlop emelkedett fel az Indóház 
utca felett, mely felül erősen szétbontotta fojtó karjait. Alant vörösen 
izzott a fekete tölcsér ingó foszlánya, de csakhamar óriási lángoszlop 
csapott fel, és a légben ezer és ezer tűzcsillag pattant szét, nyílegyenes 
sugárban törtettek felfelé, mintha a borús égen vágyott volna helyet 
szorítani magának valamennyi.
Maga az utca, hol a tűz már óriási pusztítást vitt véghez, csendes volt 
és kihalt, aludt minden. A legközelebbi szomszédok sem tudtak semmit 
a közeledő óriási veszedelemről, amelyet ezúttal igazán csak a gondvi
selés terelt el fejük felől. A tűz a Prager- és Steiner-féle óriási fatelepen 
dühöngött a Majláth-utcában, de ezer szerencse, hogy csak a parketta- ' 
gyár egyik nagyobb szárnyépületében pusztított, és tovább terjedésében 
nem a tűzoltók önfeláldozása, hanem a tűzfalak gátolták meg.
A tűz a parkettagyár csermalmában gyulladt ki, és a toronyőr gondatlan
ságán múlott az, hogy a veszedelmet csak akkor vette észre (ha ugyan 
ő vette azt észre) mikor az épület már egészen lángokban állott és vör- 
henyes izzó fényével teleszórta az országút (ma Rákóczi út) háztetőit. 
Az izzó vérvörös fényben a gyár és a szomszédos Pintér-gőzfürdő nagy 
kéményei mint egy-egy hatalmas óriás, mereven, érzéketlenül bámultak 
bele a lobogó lángtengerbe, a tűzcsóvák csillagos játékába.
Mire a tűzoltóság megérkezett, mentésről már szó sem lehetett. A cser
malom emeleti ablakain mormolva tódultak ki a hatalmas lángnyelvek, 
és mohón nyaldosták maguk körül a forró kőfalakat, az épület erősen
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kiszögelő ereszét. Az alsó ablakokon a leszorult füst csapott ki hosszú 
sugarakban, aztán csakhamar itt is dühöngő pusztító tűz sárga veres 
színben lobogó fénye lett úrrá. Az épület belső része egy lángban állott. 
Az égő nagy gerendák zúgva omlottak össze. A tűzoltóság majdnem egy 
óránál tovább teljesen tétlenül nézte a tűz pusztítását, mert dacára a dél
utáni óriási zápornak, a fecskendőket egyáltalán nem használták, mert 
vizük nem volt. Negyed egy órakor hatalmas robajjal bedőlt az épület 
teteje. Az átizzott zsindelyek pattogva, recsegve hullottak a lángok közé, 
amelyek ezúttal óriási erővel csaptak fel ismét, fényükkel szinte felerő
szakoskodtak a sötét, fekete felhőkig.
A tűz továbbterjedését a csermalom erős falai gátolták meg, de egyre 
attól lehetett tartani, hogy a szomszédos Pintér-gőzfürdő gépházának 
teteje kigyullad, mert ez közvetlenül érintkezik a csermalommal.
Alig két lépésre odább a parkettagyár raktára áll, amely körülbelül 14 öl 
hosszú épület, zsúfolásig megrakva parkettal. Künn az óriási téren a sok 
ezreket érő fatelep. És ilyen helyen nem bírtak vizet teremteni a tűzoltók! 
A tető második része közel fél egykor dőlt be és ez magával ragadta a 
mennyezet megmaradt részét is. Ettől a perctől kezdve nem kellett már a 

továbbterjedésétől tartani. A lehullott 
égő parketták, a feldolgozásra szánt 
nagy mennyiségű gubacs az épület 
fenekén égett egy halomban, csak a 
malomszerkezet farészei lángoltak 
még a magasban.
Fél egykor végre sok lótás-futás után 
vizet is kaptak a tűzoltók, de ekkor 
már csak az izzó, elégett, összeomlott 
épület roncsait olthatták."13 
1900-ban megalakult a Pécsbánya-te- 
lepi Önkéntes Tűzoltó Testület.

1904-ben Pécs város területén 5 tűzol
tószervezet működött:

A Pécsbányntelepi Önkéntes 
Tűzoltó Testület emblémája

Sorszám Megnevezés Létszám
1. Fizetéses tűzoltók 12 fő
2. Önkéntes tűzoltók 70 fő
3. Pécsbánvatelepi tűzoltók 35 fő
4. Zsolnay-gyári tűzoltók 40 fő
5. Vasúti tűzoltóság 25 fő

Összesen: 182 fő

13 Pécsi Napló. 1900. május 6.
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Az 1905-ben elkészített új épí
tési szabvány több szigorú elő
írást tartalmazott az új épületek 
vonatkozásában.
Az 1907-es évet egy súlyos 
malomtűz tette nevezetessé, 
leégett a Weindinger malom.
„Rövid negyedóra alatt kivi
lágosodtak a második emeleti 
ablakok és tódult ki rajtuk a füst, 
majd meg előcsaptak a lángok, 
melyek martalékká tették az 
itteni raktárt. Ezen részében az 
épületnek volt ugyanis a gabonaraktár, és bár most - aratás előtt - nem 
volt a raktár nagyon gazdag, mégis oly nagy készlet volt ott, hogy annak 
megmentésére gondolni sem lehetett. A tűz pedig terjedt az Alsó Puturla 
utca (megj. ma Vince utca) és a szomszédos melléképületek felé. Az egyik 
melléképület lokalizálása teljesen meghiúsult, a lángok hamarosan bele
kaptak és tíz perc alatt lezuhantak ennek zsindelyei is, a gerendákat fel
emésztette a pusztító tűz. A Puturla utcai részen tűzoltóság egyáltalán 
nem volt. Nagy veszélyben volt pedig nemcsak a malomépület, hanem a 
szomszédos 5 sz. ház is, annál inkább, mert ennek közvetlen szomszéd
ságában van egy fából készített kémény. Borzalmasan szép volt itt a tűz 
látképe. A Havi-hegy mintha görögtűzzel lett volna kivilágítva, a levegő 
telve sziporkákkal. Nappali világosság volt és oly nagy hőség, hogy a tűz 
közelében maradni lehetetlen volt. Háromnegyed 11 órára pusztán állt a 
Puturla utca felől eső homlokfal, a gerendák már mind leégtek körülötte. 
Ekkor érkezett csak ide a Zsolnay-gyári tűzoltóság, amely megeresztette 
a harmadik vízsugarat, hogy a szomszédos házat a fűztől megmentse. 
A malmot menteni most már késő lett volna. Kigyulladt a lisztraktár és 
sajátos, poros füstfelhőbe olvadt az egész. Egyszer egy hatalmas robba
nás hallatszott, azt hitték a kazán robbant fel. De ettől nem kellett tartani, 
mivel a gépész a tűz hírére kinyitotta a szelepeket. A malomról a tűz 
átterjedt a szomszédos fakéményre, amely szintén hamarosan leégett."14 
1907. szeptember 8., kiemelkedő jelentőségű dátum Baranya vármegye 
és Pécs tűzoltóságának életében. Elkészült a pécsi tűzoltóság új lakta
nyája a Rákóczi út 1. sz. alatt. Az új létesítményt a város polgármestere, 
dr. Nendtvich Andor ünnepélyes körülmények között adta át Schultz 
Ferenc tűzoltóparancsnoknak és rendőrkapitánynak.

14 Pécsi Napló. 1907. június 28.
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Az eseményre felsorakozott tűzoltók parancsnokuk vezetésével ünne
pélyes esküt tettek arra, hogy a tűzoltótestület a kötelességét mindenkor 
híven fogja teljesíteni.
Ebből az alkalomból több új, fontos felszerelést kapott a tűzoltóság, 
közöttük lóvontatású kocsira szerelt, 400 liter percenkénti teljesítményű 
benzinmotoros tűzoltófecskendőt Köhler István budapesti tűzoltóeszköz- 
gyárából, és egy szintén lóvontatású, nagyméretű, forgatható tolólétrát.
1912. január 1-jétől Pécsett létrejött a hivatásos tűzoltóság, vezetője Ros
tás Géza hivatásos (ettől a dátumtól) tűzoltótiszt.
Jelen tanulmányomban viszonylag keveset foglalkoztam a „lánglovagok
kal", a bátor tűzoltókkal, pedig megérdemelnének egy önálló fejezetet 
is. A város története során csak kevés anyagi és erkölcsi megbecsülésben 
volt osztályrészük. Végezték munkájukat kötelességtudásból, becsületből. 
Hatalmas értékeket mentettek meg, amiből nekik ugyancsak kevés jutott. 
Legyünk rájuk büszkék!
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TÁJ ÉS EMBER

- AZ ORMÁNSÁG VILÁGA -

Wagner László

Bevezetés

ORMÁNSÁG. Hangulata van ennek a szónak. Egyszerre jelent 
43 falut, népcsoportot, letűnt kultúrát, múltat és jelent, erdőket, 
holtágakat, halódó tájat, elsorvadást. Sokan csak mint földrajzi fogal

mat használják, de ennél sokkal több. Lehatárolható ugyan egy terület 
Drávafoktól Drávaszabolcsig, Kákicstól a Dráváig, de jelenti az itt élt em
bereket, kultúrájukat, évszázados harcaikat a folyóval. Folyószabályozás 
után a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodást, a nagybirtok 
szorításának következményeit, a határközeliség hátrányait, a rendszer
változás utáni elsorvadást, a kitörési lehetőségek keresését.

Aki ide téved vagy idehozza a kíváncsiság, egy változatos, a Dráva és a 
szél által alakított, ember formálta tájra jut. A múlt természeti értékeinek, 
tájhasználatának mára csak a nyomai maradtak meg. A folyószabályo
zás előtti életet a Dráva vízjárása alakította. A rendszeres áradások életet 
hoztak a területre. A réteken friss fű nőtt, legelhettek a szürkemarhák, 
lovak, nem volt gond a téli széna begyűjtése sem. A holtágak megtel
tek hallal, jutott belőle eladásra is. A pécsi vásárokon keresett cikk volt 
az ormánsági „sziváritott hal" (szárított). A ma fokozottan védett lápi 
pócból annyit fogtak, hogy a disznókat nyáron azzal etették. Osszel-té- 
len a Szlavón erdőkben makkolt a mangalicakonda. A környező erdők 
évszázados fái a bölcsőtől a koporsóig elkísérték az ormánsági embert. 
Házát, eszközeit fából készítette. Ha nem fából, akkor nádból, gyékény
ből, mindent megadott a természet. Csodálatosan tudtak hozzá alkal
mazkodni, tudták használni - de nem kihasználni - a folyó, az erdő, a 
természet adta lehetőségeket.

Mára átalakult a tájhasználat. A hagyományos gazdálkodást felváltotta 
a nyereségorientált, nagyüzemi gazdálkodás. Nincsenek legelő állatok, 
kivágták az évszázados hagyásfákat, felszántották a legelőket. Lecsapol
ták a mocsarakat, az egyre mélyülő Dráva kiszárítja a területet. Meg
indult a versenyfutás a természeti örökség megvédéséért. Szerencsére 
az itt lakó emberek is úgy gondolják, hogy a szegénységből a kiutat a
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természeti értékek megtartása, bemutatása, a turizmus jelenti. Optimista 
volt és ma is az az ormánsági ember. Ragaszkodik a földhöz, ahol szüle
tett, itt keresi a boldogulást. Én hiszem, hogy meg is találja.

Geológia, a terület jellemzése

A terület kialakulása az árokrendszer süllyedésével a pannon idő
szakban kezdődött (Cholrtoki ]., 1929, Prinz Gy., 1942, Idézi: Lovász

Gy., 1977). Dráva-árok mai csapásirányú fejlődése a felső-pliocénban, 
illetve az ópleisztocénban indult meg.” (Lovász Gy., 1977).

A pannon időszak végére, létrejött a szlavón-horvát beltó, amelynek 
gyors feltöltődését a beléömlő Dráván, Száván, Murán kívül, az északról 
lefolyó ősi Duna, a Morva, Vág, Nyitra is elősegítette.
Az ópleisztocén második felében a kéregmozgások kiemelték a keszthely- 
gleichenbergi vízválasztó hátságot és a Dunántúli-középhegységet, 
melynek következtében az északról jövő folyók kelet felé fordultak, 
csökkent a területre futó folyók száma, és ezzel az üledékfelhalmozódás 
is. A Dráva-völgy mai arculata a Würm korszakban alapozódott meg. 
Utána már kisebb morfológiai változások következtek.
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A pleisztocénban az árvizektől mentes területeken a szél hatására meg
kezdődött a futóhomokformák kialakulása. A homok közé változó mér
tékben keveredett a pleisztocén jellegzetes üledéke, a lösz.
Az Ormánság területén, Sellye környékén holocén kori csillámos, 
élesszemű folyami homokot is találunk, de ez több helyen keveredik 
szélkoptatta futóhomokkal. (Lehmann A., 2002)
Morfológiailag igazolható, hogy a Dráva a mai Ormánságot teljesen 
bebarangolta, és feltehetőleg a Barcs-Okorág-Kémes irányon haladt. 
Majd az Ormánság gyenge óholocén kiemelkedésének hatására a folyó 
délre terelődött, feltehetőleg ekkor foglalta el helyét a Fekete-víz alsó 
folyás szakasza. (Lovász Gy., 1977).
A Dráva árterületének szélessége Baranya megyében helyenként meg
haladja a 15 km-t. A magasságkülönbségek a Dráva-síkon csak 3-5 m-t 
tesznek ki, de ez a minimális szintkülönbség elegendő ahhoz, hogy vál
tozatos élővilágnak adjon otthont a terület.

Az 1860-as évek második felében megkezdődő nagymérvű folyósza
bályozásokig a Dráva árterében élő emberek együtt éltek a folyóval és 
a természeti környezettel. A gürükben halásztak, madarakat fogtak, 
madártojást szedtek. A növények termését ették (súlyom, harmatkása 
stb.). A felesleget tartósították (a halat szárították) vagy eladták. Eszkö
zeiket is fából vagy különböző vízinövényekből (nád, gyékény, káka, 
sás) készítették. Állataikat ridegen tartották, a tavaszi áradást követően 
a visszahúzódó víz nyomában folyamatosan kisarjadó fű után terelték. 
Nem volt ritka, hogy háromszor kaszálták ugyanazt a rétet egy évben. 
Az erdőket szálaló vágással művelték, csak annyi és olyan minőségű 
fát vittek el belőle, amennyire és amilyenre szükségük volt. Kiss Géza 
Ormányság című munkájában így ír vízről, erdőről: „Mikor vonul el innen 
ez a töméntelen víz? Soha. ...S egy-egy lohogós eső után mennyi víz csillog 
itt is, ott is. Mikor májusban kipányvázod itt a lát (lovat, szerző megj.), még 
mindig víz hörren (buggyan, szerző megj.) föl a ciijek mellett. ...A döngörökön 
(dombosokon) derékig érő füvet dönt a kasza. ...Mennyi élet, akárhová nézel s 
milyen korlátlan életlehetőség." „Töméntelen gazdagság volt csak fában. Vihar- 
kidöntötte, esött (földre dőlt, szerző megj.) óriások százai rejhűdtek (korhad
tak, szerző megj.). ...S ki ne találna mindent, amire szüksége van? Onnan 
került ki kocsioldal, lapátnyél, nyomórúd, s az élet ezer szüksége."

Ez az álomvilág a folyószabályozásokkal megszűnt. Elsőként a túlfejlett 
folyókanyarulatokat metszették át. 1/3 résszel rövidült a folyó, gyorsab
ban futott le a víz, megkezdődött a meder berágódása. Megépítették az
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árvízvédelmi töltéseket, lecsapolták a mocsarakat, csatornahálózatok 
sorozatán vezették le a vizet. A szárazra került területeket felszántották, 
utak, vasutak épültek, megkezdődött az évszázados erdők kitermelése.

Jellemző tájképi elem volt a fáslegelő. Évszázados tölgyek, kőrisek, gyer
tyánok árnyékában delelt a gulya, vagy a vizesebb legelőkön a konda. Az 
1990-es évek után drasztikusan csökkent az állatállomány. A legelőket 
felszántották, jobb esetben sorsukra hagyták, gyomosodott, cserjésedért. 
Sok helyen - a legtöbb esetben illegálisan - kivágták a fákat.

Néhány esetben helyi védelem alá kerültek értékes területek: a sellyei 
Kisrét, a drávafoki legelő, a Nákói-mocsár, a Kisszentmártoni láp. Orszá
gos védelem alatt áll a Bükkhát Erdőrezervátum. 1996-ban megalakult a 
Duna-Dráva Nemzeti Park, amely magában foglalja az egész magyar
országi Dráva szakaszt, értékes gyepeket, legelőket, erdőket. Baranya 
megyében a nemzeti park határa a folyó árvízvédelmi töltése. Ez nem 
minden esetben megfelelő, mert értékes területek maradtak ki a véde
lem alól (Gyóta, Ogreda, drávakeresztúri Feketenyaras-legelő, Mrtvica, 
zalátai Ó-Dráva, Fekete-tó, Attak stb.) Ugyanakkor nagy kiterjedésű 
szántók vannak a Nemzeti Park területén (Tótújfalu, Felsőszentmárton, 
Drávasztára, Ilma-puszta).

Területi, etnikai lehatárolás

Kiss Géza kákicsi református lelkész az Ormánságról írt könyvében 
így határolja le területét: „Baranya délnyugati szögletében, két községet 
Somogybái is kikerítve, 45 halódó, színmagyar falucska tekint ki a nagyvilágba 

... Olyan kicsi, hogy két nagyobb községet leszámítva 40-80 háznál egy-egy fa
lucska többet nem számlál. ... Észak-déli irányban 20-25, nyugat-keleti irány
ban 45 km az a terület, amivel ráborul édesanyjára, a Drávára, melynek rétsé- 
gei, giiriii (lápjai, szerző megj.), illatos füvű, mindig zöld gyótái (füves térsé
gei, szerző megj.) gondos, bőkezű dajkaként táplálták, míg anyai emlőit ki nem 
szárították. ... Ezek a községek nyugatról keletre a következők: Drávafok, Mar
kóc, (ez a kettő Somogybái) [ma mindkettő Baranya megyéhez tartozik, szer
ző megj.] Bogdása, Drávaiványi, Marócsa, Kákics, Okorág, Mónosokor, Sellye, 
Sósvertike, Zaláta, Piskó, Kemse, Kiscsány, Oszró, [a kettő összevonásából 
lett Csányoszró, szerző megj.], Nagycsány, Besence, Magyarmecske, Rónádfa 
(ma Gyöngyfa, szerző megj.), Újmindszent, Cinderibogád [a kettő összevo
násából lett Bogádmindszent, szerző megj.] Páprád, Vajszló, Sámod, Hidvég 
[ma Baranyahidvég szerző megj.], Lúzsok, Hirics, Vejti, Kisszentmárton, Cún,
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Adorjás, Kórós, Rádfalva, Drávapiski, Kémes, Szaporca, Tésenfa, Drávaszerdahely, 
Drávacsepely, Drávacsehi, Kovácshida, Drávaszabolcs, Drávapalkonya, Márfa, 
Diósviszló. Nyugoti részét nevezik Okorvidéknek, keleti szélét Bóköznek, középső 
részét Ormányköznek, vagy egyszerűen Ormánynak."

Sokan Ormánságba sorolják Drávasztárát, Révfalut, Drávakeresztúrt, 
esetenként még Felsőszentmártont is. Hogy ezek a települések miért 
nem tartoznak az Ormánságba, erről ismét Kiss Gézát idézem: „Azért, 
mert Ormányság elsősorban és mindenekfölött néprajzi és csak másodsorban 
földrajzi fogalom. Tehát Sztára, Révfalu, Keresztár bár a Dráva és Ormányság 
közé szorult s bár építkezésében, életberendezésében, ősi eszközeiben sok rokon 
vonást, sőt azonosságot mutat Ormánysággal, de mert nyelve más, viselete 
más íhorvát, szerző megj.j, a földrajzi összefüggés ellenére sem Ormányság. 
... Bodonyi Nándor Ormányság területéről (Ormányság; Baranya múltja és 
jelenje I., 170-2181.) ezt a csattanós meghatározást adja: ameddig a bikla ér [fél 
lábszárig érő, szedett fehér szoknya, szerző megj.j. Pontos meghatározás. 
Tehát - szerinte is -: ameddig a körülötte élő magyarságtól és idegenektől nyel
vében és földrajzi sajátosságokban eltérő nép nem mindenütt a földrajzi termé
szetes határokkal egyezően karóját leütötte. Vagy még inkább: ahova összeszorult 
történelme folyamán."

Említést kell még tennünk a szó eredetéről. Két megközelítésből ere
deztetik az Ormánság szót. Egyik magyarázat szerint török eredetű, az 
orman = erdő szóból ered. Ennek ellentmond, hogy az erdő szó a régi 
oklevelekben szerepel, de orman alakban nem említik soha.
Másik megközelítésben a finnugor eredetű ur szóból származik, amely 
vizes területből kiemelkedő hátságokat jelent. Ilyen ormokkal, urmákkal, 
ormányokkal teleszórt terület volt a baranyai Dráva-sík a folyó szabá
lyozása előtt. Többek között Kiss Géza is ezt a változatot tartja elfogad
hatónak. Ő következetesen Ormányságnak írja, napjainkban inkább 
Ormánságnak mondjuk.

Milyen is volt az ormánsági ember? Mint Kiss Géza írja „szín magyar", 
de beszédükben, öltözködésükben, kultúrájukban eltértek a környező 
területek magyarjaitól. Az ormánsági emberek nyelvezetében sok sajá
tos tájszó szerepelt. Beszédükre az „őzés", a zárt á, e volt jellemző. 
A gyász színe a fehér volt. A terület adottságaiból következtetve erede
tileg halászó, pákászó népcsoport telepedhetett le itt. Földműveléssel 
csak az urmok tetején, horhóin (oldalain) foglalkoztak, ezeket a területeket 
pusztakapukkal védték az elbitangoló jószágtól.
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Építészet

Nem kimondottan ormánsági, de a területre mindenképpen jel
lemző volt a talpas házas építkezési mód. A házak alapját vas
tag tölgyfa gerendák alkották, ezekre kerültek a függőleges szöglábak, 

amelyeket alul a talphoz, felül a koszorúgerendához kilincsfával rögzítet
tek, hogy a hászégerendázat (padlásgerendázat) és a tetőszerkezet szét ne 
nyomja. A talpfa és a koszorú közé karókat állítottak, ezek közé kapanyél 
vastagságú, hosszában kettévágott ágakat fűztek. Az így elkészült silányt 
(sövényt) polyvás agyagsárral berakták. De nem egyszerre az egész há
zat, hanem először csak a süény magasságának a harmadáig. Ezt 3-4 na
pig szivárították (szárították), majd következett a második rész. Mikor az 
egész sározással elkészültek, a fal teljes száradása előtt kapával, ásóval 
simára faragták. A teljes száradás után fehérre meszelték a falakat. A tető 
zsúpszalmával készült, ha jól rakták, 30 évig nem volt rá gond. Volt, ami
kor csak villával fölszórták rá a szalmát, és póznával lefogatták, ezeket a 
tetőket a nagyobb vihar lebontotta. A ház belsejében a padozat döngölt 
sár volt. Ezeket a talpas házakat, ha a szükség úgy hozta, el is lehetett 
vontatni. Gömbölyű gerendákra emelték és odébb gördítették. A gazda
sági épületek, sőt a templomok is így készültek. Az a monda járta, hogy a 
kiscsányiak megirigyelték az oszrói templomot, mert sokkal szebb volt, 
mint az övék, és éjszaka elvontatták a saját falujukba. Az utolsó talpas 
házas templomot Kemsén építették át kőtemplommá 1911-ben.

Talpas házat napjainkban a sellyei múzeum udvarán és Felsőszent- 
mártonban lehet látni, itt gazdasági épületek is vannak.

A házak általában szoba-konyhásak voltak, később, ha a család gyara
podott, a ház végéhez ragasztottak még egy szobát. A konyhában volt a 
kemence, előtte a hőküvel, amelyen főztek, előtte a sárból készült hamus- 
láda - nagy kincs volt a mosásra használt fahamu. Kémény nem volt a 
házon, a füst az ajtó szemöldökfája fölötti lyukon távozott a konyhából. 
A konyha része volt még az asztal, körülötte néhány háromlábú székkel 
vagy sárból készült padkával. A falon faragott, esetenként festett tálas 
vagy fogas. Felső részén tartották a tálakat, tányérokat, akasztós részén 
a füles fazekakat, köcsögöket. A kemence mögött voltak a különféle tek- 
nők. Az ajtó mellett, a sarokban tartották a széles szájú víztartó cserép
edényt, amelynek szájas vagy bendős volt a neve, ha lyukacsos szűrőlapon 
bugyborékolt be a víz, akkor bugyollónak nevezték.
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A szoba berendezései közül az első volt a fűtő, ebből kétféle volt. Az egyik 
a konyhai kemence hasonmása, a másik a szömös - tégla bolthajtásra épí
tették, és gölöncsér rakta rá a cseréptáblákat. A szája a konyhában volt 
a hőkű fölött, onnan fűtötték. A szemközti sarokban állt az „L" alakú 
pad, fölötte a tálas, rajta a gazdaasszony féltett díszes cserépedényei. 
A szoba közepén asztal, faragott támlás székekkel. A kemence melletti 
falnál voltak a nyoszoják, rajta magasra rakott párnák, rajta fehér vagy 
piros-kék díszítésű terítő, a gazdagság jelképei. Az ajtó melletti sarok
ban fogas, rajta szűr, tarisznya, kalap. Jellegzetes ormánsági bútordarab 
volt a szökröny. Fából készült díszes láda, benne a gazdaasszony legfél
tettebb ruhadarabjai: türet vásznak, ünnepi biklák, kötények, imögök és 
a halálra való, amit az asszonyok elkészítettek haláluk előtt. A tulipános 
ládában - amelynek fiókja is volt - tartották a hordozóruhákat. A fiókban 
asszonyi csecsebecsék: pántlikák, szalagok stb. A mestergerendán csiz
makefét, bibliát, zsoltáros könyvet tartottak.

Az udvar végében voltak a gazdasági épületek. Az istállóval összekö
tött pajta, végében féltetős szín, benne a bakszék vagy faragószék. Külön 
állt a kamra, benne hambár, lószerszám, különféle eszközök. Volt még az 
udvarban disznókól, polyvás kunyhó. Az udvart a rekesztött-kapu zárta le. 
Azon túl volt a gyümölcsös évszázados körte- és diófáival..

Vallás

z Ormánság falvait járva feltűnik a figyelmes szemlélődőnek, hogy
Z \ sokkal több református templomot lát, mint katolikust. Vallásos nép 
lakta az Ormánságot. Sztárai Mihály református hitre térítette az ormán
sági embereket. Különleges kulturális emlékeket képviselnek az ormán
sági festett kazettás bögyekés vagy sudár tornyú református templomok. 
A török megszállást átvészelő lakosságnak a reformáció is segíthetett az 
élet újrakezdésében. A magyar protestánsmozgalom legkiválóbb reformá
torai (Sztárai Mihály, Skaricza Máté) térítették át a vidék gyülekezeteit. 
A régió etnikai különállását elősegíthette az, hogy a török kiűzését követő 
betelepítések elkerülték. E terület templomai a református hitet vallók szá
mára II. József császár türelmi rendelete (1781) után épültek fel a puritán 
templombelső dísztelenségét ellensúlyozó festett faragott karzatokkal és a 
reneszánsz motívumkincsét idéző kazettás mennyezetekkel. A fenyőfára 
temperával festett díszítőelemek szimbólumrendszerei az ősi eredeti ma
gyar szimbólumokból erednek. A legszebb gazdagon díszített templomo
kat Drávaiványiban, Kóróson, Adorjáson és Kovácshidán találhatjuk.
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Sajnos ezek a templomok nagyon rossz állapotban vannak. Felújításukra 
sem az államnak, sem az egyháznak, sem az egyre fogyó gyülekezetnek 
nincs pénze, bár az ellenkezőjére is van példa. A cuni református templo
mot 2002-ben renoválták. Ezek az omladozó vakolatú templomok mégis 
tiszteletet parancsolóan emelkednek a táj fölé. Ha száz évvel korábban 
térnénk be a hűvös falak közé, szemet gyönyörködtető, festett karzatú, 
festett kazettás mennyezetű templomba jutnánk. A háborúk, a múló idő 
már megkoptatta a múlt szépségeit.

A katolikusok által körülvett Ormánságban olyan sikeres volt Sztárai 
igehirdetése, hogy: „A vajszlói uradalomban még a XVI1I-XIX. század 
fordulóján is csak 238 katolikust találtak 2174 reformátussal szemben." 
(KISS G.) A XIX. sz. előtt a templomokat is a környező terület által bizto
sított anyagokból építették. Építési módjában nem különbözött a telepü
lés házaitól. Talpas templomok voltak. Kiss Géza pontos leírást ad róluk: 
Az ormánsági szakrális építmények (templomok, tornyok, parochiák) 
metamorfózisa a türelmi rendelet utáni évtizedekben című munkájában. 
Ebből idézek: „A XVIII. századi templomok túlnyomó többsége négy
szögletes alakú, haranglábbal kiegészített „talpasegyház", amelyet a kor 
forrásai oratóriumnak neveznek. E templomok valószínűleg minden
ben hasonlítottak az 1724-ben épült kákicsi társukra (Kiss Géza Kákicson 
volt lelkész. A szerző megjegyzése). Ez a templom paraszti kézzel (rustica 
manu) készült. Oldala polyvás sárral berakott sövényfal"... akként, mint 
a faluban bármely más ház". Teteje nád. Hossza 5 öl és 5 láb (kb. 10,5 m), 
magassága 1 öl 3 láb (2,5 m). Az 1728 Consctriptio Domestica szerint 
építette 9 kákicsi és 8 marócsai jobbágy és 2 zsellércsalád." Karbantartá
sukról szintén a hívek gondoskodtak.

Ha a szükség úgy kívánta, ezeket a templomokat el is tudták vontatni. 
1754-ben a kiscsányi templomot a Batthyány grófok parancsára, a falu
val egyetemben 40 ökörrel új helyre vontatták. A templomról azt is tud
juk, hogy piros tornyában két harang volt, a katedrája kivájt fatörzsből 
készült. A hiricsi templomról írja Kiss G. „Mennyezete és karzata festés
sel megtarkázott deszkából" készült. Hernádfa és Rónafa közösen épí
tett sövényfalú templomának mennyezete is „tarka deszka". Tehát már a 
talpasegyházakat is festéssel díszítették.

Kiss Gézától tudjuk, hogy milyen lelkészek hirdették az igét ebben az 
időben. Besence lelkésze Selle Benjámin, „a Nemes Debreceni Kollégium" 
neveltje. Beszélt deákul, németül, olvasott és fordított görögül, franciául.
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Józan János palkonyai lelkész szintén olvasott és kicsit beszélt is néme
tül. A Vajszlón igét hirdető Szondi László tiszteletes a „Jenái Academián" 
végezte tanulmányait, „olvas és ért németül, franciául". Ebből is látjuk, 
hogy a református egyház számára fontos volt, hogy ezekben a világtól 
elzárt falvakban is tanult prédikátorok hirdessék az igét.

II. József türelmi rendelete után kezdték el építeni a kőből, téglából épült 
templomokat. Az első, ma is álló kőtemplomot az iványiak (Drávaiványi) 
építették 1790-1795 között. „Fundamentuma és fala jó erős téglából 
készült, tetejét gyékény helyett már tölgyfa zsindely fedi, bádogtornyát 
sárgaréz virágok díszítik, a mennyezetet borító 164 leveles-virágos tábla, 
a díszes karzat és katedra vonzó látvány a mai ember számára is."
De mennyire vonzó! Az ormánsági festett kazettás templomok közül a 
drávaiványi és a kórósi maradt meg teljes szépségében. Festett karzatokat 
találunk a kovácshidai, kémesi, szaporcai, adorjási templomokban is, de a fes
tett mennyezeti kazetták csak az említett két templomban maradtak meg. A 
két templomban nincs két egyforma kazetta, a drávaiványiban van egy sellőt 
ábrázoló kép, amelyhez hasonló a Somogy megyei Szenna templomában is 
megtalálható. A drávaiványi templom nevezetessége a mennyezet közepén 
található napkorong, benne értékes információkat olvashatunk a templom 
építésének időpontjáról, az építtetők személyéről:

AZ URNAK TEM
PLOMA ÉPÜLT A F.II.dik 

JOSEF TSÁSÁR ÉS KIRÁLY 
KEGYELMES ENGEDELMÉBÜL. FÖL 

DES URASÁGNAK, TEKINTETES NSGOS 
PETROVZXI SIGMOND ÉS JÁNOS URA 

KNAK JÓ AKARATJOKBÓL. AZ IVÁ 
NYI SZ. EKLESIÁNAK TULAJDON MA 

GA(KÖL)TSÉGÉVEL ÉS MUNKÁJÁ 
VAL TISZTELETES T. BIRO A 

NO AK PREDIKÁTORSÁGÁBAN 
1792 dikesz

A templom déli feléhez hozzáépítettek egy félkör alakú apszist, ennek 
a mennyezetét is festett kazetták díszítik, de stílusukban, színezetükben 
eltérnek a templom többi részén lévő kazettáktól.
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Napkorong, a drávaiványi templomból

megvilágítják ezt a képét.

Kóróson is van egy köz
ponti kazetta, amelyből a 
templom „megnagyobbíta
tásának" időpontját tudjuk 
meg. Ennél sokkal jelleg
zetesebb a bejárattal szem
közti karzat elején lévő 
középső kép. Nem kis bele
élést kíván a kép elemzése. 
Első ránézésre egy élet
fát ábrázol, ha elméletben 
darabjaira szedjük a képet, 
akkor csillagjegyek szimbó
lumait találjuk meg. A kép 
közepén van az Oroszlán. Szembenéz velünk, a teste jobbra van, farka 
fölfelé kunkorodik, vége lehajlik. Az Oroszlántól jobbra - a kép szélén - 
egy kelyhet látunk, párja a kép bal szélén van. A két kehely jelképezi az 
Ikrek csillagképet. A kép tetején egy ívesen meghajló, járomhoz hasonló 
rajzban a Mérleg két karját látjuk. A kép alsó harmadában felirat a karzat 
készítésének időpontjáról: „EZ. AZ. KAR. KÉSZÜLT. 1835 Esztendőben:" 
A tavaszi napéjegyenlőségkor a felkelő nap sugarai az ablakon keresztül

A festett kazettás templo
mokról Papp Gábor tartott 
részletes előadást 1999. 
november 25-én és 2000. feb
ruár 10-én Pécsett, a Domi
nikánus Házban. Ezekből 
az előadásokból írok le 
pár gondolatot: „Kárpát
medencében, a magyarlakta 
területeken mindenhol voltak 
festett kazettás templomok. 
Nem felekezetspecifikusak: a 
legtöbb református, de van 
unitárius, római katolikus is.

Etnikum specifikus, a sváboknál nincs, vagy egészen más típusú. A magyarnál 
ahány kazetta, annyi kép, nincs két egyforma, de a képírás nyelvezete az egész 
területen ugyanaz, pedig bizonyíthatóan nem vándorfestő asztalosok készítet
ték. Egy alapnyelven beszél, ami a reformáció kezdetén megkapta a lehetőséget,
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hogy saját otthon díszítéséből 
a szakrális hely díszítésévé 
váljék. Még ma is megközelítő
leg 100 000 kazetta van, pedig 
több mint fele elpusztult.

Európában máshol is van fes
tett kazetta, de szembetűnő a 
különbség: Pl. Szászföldön 1-2 
motívumot sokszoroznak az 
egész felületen, szigorú tükör
szimmetriában. Ebből nem 
lehet a magyart levezetni, bár 
minden szakkönyv így írja: 

folklorizált késő reneszánsz itáliai kazetták. „Ez olyan, mintha azt állítanám, 
hogy az én jól működő lábam a szomszéd műlábából származik..."

A festett kazettás mennyezetek nyelvezete ugyanaz, mint a magyar népművé
szeté. A magyar festett mennyezetes kazetták ötszínűek. Ötelem-rendszer. Piros: 
tűz; kék: víz; sárga:fém, levegő; zöld:föld; fehér/fekete: csak mozgásban, egymást 
váltva értékelhető. A négy elem, a föld, tűz, víz, levegő csak keretrendszer, hogy 
abban élet teremjen, ahhoz az ötödik elem kell; élő fa, középfa = életfa.

A kazettás szerkezet abból adódik, hogy keresztléceket tesznek fel a mennyezetre 
- ezeknek szimbolikus jelentésük nincs. A keresztlécek alatt nincs festve, a kazet
tákat mindig helyben festették."

Ebből a - Papp Gábortól kiragadott - néhány gondolatból is láthatjuk 
milyen bonyolult, összetett a templomok népművészete.
Összefoglalva elmondható, hogy a festett kazettás templomok képeinek 
motívumai a magyarság ősi gyökereiből eredeztethetőek. Egyediségük
kel jelentős kultúrtörténeti értéket képviselnek, nem csak itt a halódó 
Ormánságban, hanem az egész Kárpát-medencében, ahol fellelhetőek.

Ősi foglalkozások

Az ormánsági emberek legősibb foglalkozása a halászat, pákászat 
volt. Fogták a halat hálóval, rekesztéssel, varsával, szigonnyal, 
mindenféle módon. Ha nem fogyasztották el azonnal, akkor tartósítot

ták. Füstölték, szárították. A felesleget eladták a pécsi, kaposvári vásáro-
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kon, de jutott belőle Budára, Bécsbe is. Nem csak a halat hasznosították 
a víz adta kincsek közül. Rákot, teknőst, vízimadarakat fogtak, piócát 
gyűjtöttek, madártojást szedtek.

Talán a második legősibb foglalkozás volt az állattartás. Szürkemarhát, 
lovakat, mangalica disznókat tartottak. Kecskével, juhokkal nem fog
lalkoztak, mert az iszapcsiga által terjesztett májmétely megbetegítette 
az állatokat. Az állatoknak nyári és téli szállásokat építettek. Kemsén 
a kör alakban épült falu főterére hajtották be éjszakára az állatokat. 
A kondákat télen a közeli erdőkben makkoltatták, vagy Szlavóniában 
béreltek makkoltatásra erdőket. A jól meghízott állatokat karácsony 
előtt hajtották haza.

Jelentős tevékenység volt az erdőben végzett munka. A folyószabályo
zás és a vasútépítés előtti időszakban - amikor még nem indult meg a 
nagyarányú fakitermelés - szálaló erdőhasználatot alkalmaztak. Csak 
a házak építéséhez, eszközeik készítéséhez, főzéshez, fűtéshez való fát 
vágták ki, vagy gyűjtötték össze, a környező erdőkből. Az ipari méretű 
erdőirtást megakadályozta a sok víz, az utak hiánya. Az erdőből a fán 
kívül az erdei terményeket is hasznosították. Gombát szedtek, erdei gyü
mölcsöket gyűjtöttek, elszedték a vadméhek mézét, esetenként vadakat 
ejtettek el hurokkal, csapdával.

Növény termesztéssel a terület kedvezőtlen adottságai miatt csak kismér
tékben foglalkoztak. A házak szomszédságában kertészkedtek. Káposz
tát, borsót, babot, paradicsomot, paprikát termesztettek. Szőlő a viszlói 
és a siklósi hegyen termett.

Kihasználták a Dráva adottságait is. A folyón hajómalmok - úgyneve
zett dudusmalmok - tucatjai működtek. Ezekhez a malmokhoz tartoztak a 
parti kocsmák, szálláshelyek.

A Dráváról és a Muráról rendszeresen érkeztek tutajosok, helyi megne
vezés szerint granícok vagy kránicok. Egy-egy csapat néha 2-3 topat (talpat) 
is összeállított. Ezeken a topákon alul gömbfa gerendák, feljebb fűrészelt 
lécek, deszkák voltak. Ha szerencséjük volt már a Dráván túladtak az 
árun, ha nem, akkor Eszékig is letutajoztak. Az áruszállító hajóval véko
nyabb fűrészárukat, hordókat, visszafelé gabonát szállítottak Ausztri
ába. A folyón való feljutást vontatással oldották meg. Lóval és emberi 
erővel is vontattak. A hajó kormányosa a bandagazdával egyezett meg
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a vontatás feltételeiről. Naponta 12-15 km-t tudták vontatni a hajókat. 
A Dráva mentén 15-20 öl szélességű vontatóutakat alakítottak ki. Ezeket 
a jobbágyok robotban tartották karban. A vontató utakon nem gyűjthet- 
tek vesszőt, nem építhettek semmit. Rendszeresen legeltették marhák
kal. Az áradásokkor elmosott vontató utak helyett újakat létesítettek.

Ezek az ősi mesterségek nagy részben eltűntek vagy átalakultak a folyó
szabályozások után. A folyószabályozásnak az egyik fő oka a hajózás 
biztosítása volt. A Dráva sokszor úgy kanyargott, hogy a vontatók még 
a harmadik napután is hazamentek aludni. A folyószabályozással a 
vidék teljesen átalakult. Megszűntek az áradások, kiszáradt a terület. 
Megépültek az első vasútvonalak. A szárazföldi közlekedés erősödé
sével megszűnt a drávai hajózás is. Napjainkban nincs kereskedelmi 
hajózás a Dráván.

Élővilág

területet alakító Dráva gazdag élővilágot hozott létre és tartott
Z Vfenn. A nyár eleji áradást követően halivadékok milliói kezdték 
meg fejlődésüket a vízzel feltöltődött gürükben. Közönséges volt a sár
kárász, a csíkhal, a lápi póc. A folyóban tokok, vizák úsztak fel a Feke
te-tengerből ívni. Vadkacsák, szárcsák, gémek, kócsagok fészkeltek a ná
dasokban. Az erdőkben hatalmas füzek, csomoros nyarak, évszázados 
tölgyek, kőrisek nyújtogatták ágaikat az ég felé. Rajtuk rétisasok, feke
te gólyák fészkeltek. Mára megváltozott minden. A folyószabályozással, 
mocsarak lecsapolásával eltűntek a mocsarak, kivágták az évszázados 
fákat. Szegényebb lett az élővilág. A megmaradt vizes élőhelyek elszige
telődtek egymástól. Berágódott folyó nem öblíti át a mellékágakat, nem 
tölti fel a holtágakat. A meglévő holtágakat horgászvízként hasznosítják. 
A legtöbb helyen a parti vegetációt kiirtják, ahol nem lehet partról hor
gászni, ott a nádasokat stégek szabdalják fel. Az állandó emberi jelenlét 
nem kedvez az érzékeny állatvilágnak, bár vannak alkalmazkodó, visz- 
szatelepülő fajok, mint az európai hód vagy az aranysakál, de ők csak a 
„törvényt erősítő" kivételek. A természetellenesen feldúsított halállomá
nyú holtágak vízminősége a beszórt etetőanyagoktól még jobban romlik. 
Egy hirtelen időjárás-változástól felborul a víz oxigénháztartása, amely
nek tömeges halpusztulás a következménye.

A nedves gyepek csökkenésével ritkul a védett növényfajok egyedszáma 
is. A Dráva-síkon már csak egy helyen virágzik a szibériai nőszirom, ha
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ezen a gyepen is felhagynak a kaszálással, megpecsételődik a faj sorsa. 
A művelés elhagyásának következményeire legjobb példa a sellyei Kis- 
rét. Az elmaradó kaszálás következtében a területet felverte a galagonya. 
Az egyre sűrűsödő cserjék alatt kipusztulnak a lágyszárú növények. 
Eltűnt az agár- és poloskaszagú kosbor, lecsökkent a hússzínű ujjaskosbor 
élőhelye. Szerencsére ezek az orchideafajok az Ormánságban még nem 
mondhatóak ritkának. Agár kosborból a csányoszrói legelőn több ezer tő 
virágzik. Hússzínű ujjaskosborból Vejti térségében találunk szép állomá
nyokat. Veszélyeztetett növényfaj a kornistárnics is. Csak egy élőhelyé
ről tudunk. Szintén a kaszálás elmaradásából eredő cserjésedés a legfőbb 
veszélyeztető tényező.

Leesett feketególya-fiókák n földön

Jelentősen átalakult a mada
rak élőhelye is. Egyre csökken 
az idős erdők területe, ezáltal 
fogyatkozik az odúlakómadár- 
fajok egyedszáma is. A hatal
mas fészket építő réti sasok, 
feketególyák egyre keve
sebb alkalmas fészkelőhelyet 
találnak maguknak. Ez leg
inkább a fekete gólyáknak 
okoz gondot. A fészkelésre 
alkalmas idős, vastag víz
szintes ággal rendelkező 
fák hiánya miatt kénytelenek kevésbé alkalmas fákon fészkelni, 
ezért a költések egy része, a fészkek leesése miatt meghiúsul. 
Az Ormánságban 5 pár réti sas, 7 pár fekete gólya fészkel. Jelentős a fehér 
gólya fészkelőállománya. Sellyén és Csányoszrón van a legtöbb fészek. 
Bakcsó- és kiskócsag-fészektelep egy helyen található. Itt harminc pár 
bakcsó és öt-hat pár kiskócsag fészkel. Országos szinten is jelentősnek 
mondható a Dráva-sík két pár vörös kányája.

Sajnálatos, hogy az ürgét már csak múlt időben említhetjük. Utolsó 
élőhelye a vajszlói legelő volt. Jelentős a terület vidraállománya. Több 
helyről van biztos előfordulási adata a vadmacskának. Természetes 
úton visszatelepült a hód és az aranysakál. Jelentős és jó minőségű a 
gímszarvasállomány. A hullámtér nyáron átjárhatatlan sűrűsége jó rej
tekhelyet biztosít a vaddisznóknak.
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Élet ma

Hódrágás

Az Ormánságban a népes
ség csökkenése az egyké- 
zéssel indult meg. A nagybir

tokok szorításában élő nép nem 
akarta a meglévő vagyonát el
darabolni a sok gyerek között, 
így minden módszerrel meg
akadályozták a második vagy 
további gyerekek születését.
Sajnos ennek sokszor az anyák 
is áldozatai lettek. Drasztikus
népességcsökkenés következett 
be. Az egykézés következmé
nyeire már Kiss Géza is felhívta 
a figyelmet.

A II. világháború után a Jugo
szláviával fennálló ellenséges 
viszony miatt ipart nem telepí
tettek a vidékre. Gyakorlatilag 
a mezőgazdaságból, állatte

nyésztésből, erdészeti munkákból éltek az emberek. Megkezdődött az 
elvándorlás. A fiatalok beköltöztek a városokba, elöregedett a lakosság.

Az utolsó, de talán nem végzetes csapás a rendszerváltozás után követke
zett be. A termelőszövetkezetek felbomlottak, az eddig biztos jövedelmet 
nyújtó megélhetési forrás is elapadt. Az Ormánságban a munkanélküli
ség az országos átlag sokszorosa.

A gazdaság leromlásával együtt romlottak a természeti értékek is. Az 
állatállomány csökkenésével, mondhatni eltűnésével megszűnt a lege
lőgazdálkodás is. A szárazabb legelőket felszántották, a hagyásfákat 
kivágták. Ahol megmaradtak, ott is megindult a legelők degradálódása, 
gyomosodnak, cserjésednek, beerdősödnek. Megoldást jelentene az 
extenzív állattartás visszaállítása. A nyugat-európai piacokon keresett a 
szürke marha, vagy ridegtartásra is alkalmas húsmarhák tenyésztése.
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A települések vezetői a kiutat az ökoturizmus fellendítésében látják. A 
meglévő természeti értékek idecsalogatják a természetszerető embere
ket. A több évtizedes elzártságból - határövezet - felszabadított területek 
kíváncsivá teszik az embereket. Komoly gondot jelent, hogy nincse
nek szálláslehetőségek az Ormánságban. A falusi turizmus fejlesztésé
vel, szálláshelyek, étkezési lehetőségek biztosításával növelni lehetne 
a területen eltöltött vendégéjszakák számát. Ehhez összefogásra van 
szükség. Meg kell találni azt a személyt vagy szervezetet, aki felkeresi 
az alkalmas vállalkozókat, akik együtt tudnak működni. Erre jó példa a 
kisszentmártoni önkormányzat. Megtalálták az alkalmas vállalkozókat, 
akik hajlandók áldozni azért, hogy fejlődjön a település, ahol élnek.

Idegenforgalom

A terület évtizedes elzártsága következtében a drávai horgászo
kon kívül nem látogatta senki az Ormánságot. A rendszerváltozás 
után sem javult jelentősen a helyzet. Gyakorlatilag azt mondhatjuk Har

kánynál volt a „Különjárat" feliratú buszok végállomása. Ha valami cso
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da folytán Harkányból, a Sellye-Drávafok-Lakócsa útvonalon mentek 
Barcsra, akkor is csak átrohantak az Ormánságon. Turistát vonzó látvá
nyosságok szép számmal akadnak a területen, de turistát megtartó annál 
kevesebb. Valami elindult a közelmúltban a terület keleti végén. Mattyon 
és Kásádon, főleg diákok számára alkalmas szálláshelyeket alakítottak ki. 
Mailáthpusztán a Dráva TSE-nek van kulcsosháza. A zalátai, volt határőr
laktanyában és Csányoszrón létesítettek még szálláslehetőségeket.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság koordinálásával nyaranta 
vízitúrázók százai eveznek a Dráván. Táborhelyek Drávasztáránál, 
Vejtinél és Drávaszabolcsnál vannak. Ezenkívül sátorozásra van lehető
ség a János-szigetnél.

A Dráva TSE jóvoltából jelzett turistautak kötik össze a Villányi-hegy
séget az Ormánsággal. A Három folyó kerékpárút nem csak a Dráva 
árvízvédelmi töltésén halad, hanem alternatívákat is kínál a kerékpá
rosok részére. Tanösvények a Duna-Dráva Nemzeti Park területén, 
a Boros-Drávánál, Keselyősfapusztánál és Mailáthpusztánál vannak. 
A tanösvények szabadon látogathatóak, de igazgatóságunk igény szerint 
szakvezetést is biztosít. A mattyi fűztelepnél találjuk a Madár Emlékpar
kot, amelynek kopjafái, hazánkban valamikor fészkelő 13 madárfaj tisz
teletére állnak emlékül.

173



Wágner László: Táj és ember - Az Ormánság világa

A Drávaszabolcsról induló sétahajóról a Dráva természeti értékeibe pil
lanthatunk be.

Az Ormánság kulturális és természeti értékeinek bemutatására, a tér
ség felemelkedésére az idegenforgalom jó lehetőségeket biztosít, de ezek 
kiaknázása egyenlőre még várat magára.

Köszönöm Ötvös Károlynénak, hogy írásomat átolvasta, felhívta figyelmemet a 
hiányosságokra.
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A BÁLVÁNYFA (AILANTHUS ALTISSIMA) 
MEGJELENÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI 

ERDŐTÁRSULÁSAINKBAN

Kulcsár Péter

Az erdő örök fennmaradása és megújulása természeti törvény.
Ez a törvény azonban csak az érintetlen erdőre érvényes. Az em

ber minden ténykedésével felborítja a természet egyensúlyát, mert nem 
leli helyét a Föld nagy életközösségében, amelybe akarva-akaratlanul 
beletartozik" (MÁTYÁS, 1986).

Az emberré válás bölcsője, az emberiség kialakulásának története a füves 
területekhez és az erdőhöz köthető. Az ősidőkben táplálékot, meleget, 
menedéket adott eleinknek, majd a növekvő igények kielégítésére egyre 
nagyobb területeken kivágták, felégették, földjét művelésbe vonták. Az erdő 
ezek után is bázisa maradt az ember mindennapjainak: a háza építőanyagát, 
eszközeit, tüzelőjét biztosította.
A növekvő népesség, a települések, az oktalan erdőirtások - tartva a 
szellemektől - újabb és újabb területeket hódítottak el a kimeríthetetlen- 
nek látszó „kincstárból". A háborúk, majd a gazdasági élet fellendülése 
mind-mind a fafelhasználás növekedésével járt és jár együtt.
A napjainkra fennmaradt, egykor hatalmas kiterjedésű, fajgazdag, erdei élet
közösségek hírmondóira a beépítéseken, az átgondolatlan erdőgazdálkodá
son, a környezetszennyezésen és az abból adódó éghajlatváltozáson kívül új 
veszély leselkedik. Az ember szándékos vagy véletlen közreműködésével 
bizonyos növényfajok természetes körülmények között legyőzhetetlen aka
dályokon tudnak keresztüljutni. Az akár földrésznyi távolságokra elkerülő 
jövevények többsége képtelen volt alkalmazkodni a megváltozott környe
zeti, ökológiai feltételekhez, természetes körülmények között elpusztult.
Néhányuk azonban megfelelő körülményeket talált a fennmaradáshoz, 
sőt tág tűrőképességüknek, eltérő biológiai produkciójuknak köszön
hetően az eredeti életközösségekben hasonló ökológiai funkciót betöltő 
növényfajoknak jelentenek konkurenciát. Ha ezek a képességek párosul
nak a természetes ellenségek hiányával is, akkor az visszafogott feltétele
zések mellett is beláthatatlan következményekkel jár.
A bálványfa (Ailanthus altissima) megjelenése és robbanásszerű terjedése 
komoly veszélyt jelent a természetre. A 15-20 éve itt szinte csak a kerítése
ken belül látott dísznövény egyre több helyen és nagyobb számban jelenik 
meg, sokszor mélyen a természetes, ill. természetközeli erdőtársulásokban.
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Kulcsár Péter: A bálványfa megjelenésének következményei ...

Az emberi léptékkel mérve is gyors 
terjeszkedési sebessége azt feltétele
zi, hogy megoldást kell találni a visz- 
szaszorítására, a terjeszkedését elő
segítő tényezők mérséklésére, kikü
szöbölésére. A fafaj bemutatásán túl 
a megjelenésével okozott változások
ra szeretnék rávilágítani. A mechani
kai és vegyszeres védekezés mellett a 
megelőzés lehetőségeit mutatom be.

A bálványfa (Ailanthus altissima) (Mill) Swingle 1916

rutavirágúak (Rutales) rendjébe, a bálványfafélék (Simaroubaceae)
családjába sorolható, mintegy hét faj főként elő- és hátsó-indiai, ezen

kívül távol-keleti elterjedésű Ailanthus nemzetségbe tartozik (HEGI, 1924). 
Az Ailanthus altissima az egyetlen, amely alkalmazkodott a mérsékelt övi, 
kontinentális klímához Európában és Észak-Amerikában (SHAH, 1997). 
Foszíliák bizonyítják, hogy a nemzetség a harmadidőszakban Észak- 
Kínától az Amur vidékéig, Japántól Eszak-Amerikáig, valamint a Föld
közi-tenger vidékén és Közép-Európában is elterjedt volt (HEGI, 1924). 
A növény ősi kínai neve „Isten fája". Buddhista templomok mellé is 
ültették (SHAH, 1997), jelentős kulturális és gyógyászati értékkel bírt a 
kor embere számára (HU, 1979).

Elterjedése
bálványfa Közép-Kínában (HU, 1979), a Jangce folyó alsó folyása

Z V mentén és Koreában őshonos. Szinantróp elterjedése ma a 22-43° 
északi szélesség között, és 1500-1800 m tengerszint feletti magasságig ter
jed (UDVARDY, 2004).

Világméretű elterjedése
kutatások alapján úgy tűnik, két úton került ki őshazájából. Az 1740-

es években magjait egy Szibérián átvezető út során szállították Párizs
ba. Régebbi irodalom alapján Pierre d'Incarville tévedésből, a lakk fa (Rhus 
verniciflua) magjai helyett küldött bálványfamagokat Angliába (HU, 1979), 
és 1875-ben Párizsban már a platánfa pótlására ültették (UDVARDY, 2004). 
Angliából egy philadelphiai kertész közreműködésével került Ameri
kába 1784-ben. Gyors növekedése, tág tűrőképessége, igénytelensége 
mindennapossá tette Amerika keleti felében. Amerikába kerülésének 
másik lehetőségét a kínai bányászok jelentették. A kaliforniai aranyláz 
idején bálványfamagokat hoztak és ültettek el lakóhelyeik, kolóniáik 
környékén, nyilvánvalóan gyógyászati és kulturális jelentősége miatt.
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A régi, elhagyott bányaterületek, települések ma is központjai a szétterje
désének (HU, 1979). Gyakran ültették a szubtrópusi és északi mérsékelt 
övi területeken, így egész Kelet-Ázsiában, Európában és Észak-Ameri- 
kában. Pennsylvania, Ohio, Wisconsin és Nebraska államokban teljesen 
meghonosodott (HEGI, 1924). Mára világméretű telepítésének köszön
hetően szinantróp áreája öt kontinens mérsékelt övi és mediterrán éghaj
latú területeit foglalja magában.
Első magyarországi adatait 1841-ben és 1843-ban Bartosságh József közli. 
Sajnálkozva írja, hogy saját villányi birtokán, a Szársomlyó lábainál tele
pített bálványfacsemetéi elfagytak. (UDVARDY, 2004). Balás Emil M. Kir. 
Főerdőmérnök 1926-ban már arról ír, hogy homokfásításnál, különösen 
a kötött szikes talajokon alkalmazzák (BALÁS, 1926). SOÓ és JÁVORKA 
(1951) az Alföldön meghonosodottnak írja. Soó és Kárpáti már 1968-ban 
a gyakori elvadulásáról és az állományokban történő telepítéséről ír az 
Alföldön (UDVARDY, 2004).

Morfológiai jellemzés

A bálványfa magassága akár a 27 métert is eléri, kérge szürke, hosz- 
szanti irányban rövid repedésekkel tarkított. Fája könnyű és puha, a 
szaprobiontagombák, pl. a hasadtlemezű gomba (Schizophyllum commune) 

a föld felett is gyorsan elbontják, ezért oszlopnak vagy karónak nem alkal
mas (UDVARDY, 2004). Már egyéves vesszői is vastagok, törékenyek, a 
keresztmetszet jelentős részét világosbarna, szivacsos bélszövet tölti ki.
A középbarna színű vesszők tizedmilliméteres papilláktól bársonyos ta
pintásúak (UDVARDY, 2004). A levélripacs nagy, háromszög alakú, vi
lágossárga és rügyölelő (ÁKOS, 1964). A fiatal hajtások kezdetben zöl
dek, később világosbarnák (TÓTH, 1969), egy év alatt akár három métert 
is növekedhetnek az első keményebb fagyokig. Páratlanul - ritkán pá
rosán (UDVARDY, 2004) - szárnyasán összetett levelei nagyok, néha az 

egy métert is elérik (TÓTH, 
1969). Fejlettségüktől függő
en 13-41 levélkéből állnak 
(UDVARDY, 2004). A levél
kék tojásdadok vagy hosz- 
szúkás tojásdadok, 6-12 cm- 
esek (TÓTH, 1969), kihegye
zettek, ép szélűek, a nagyobb 
méretűek alul karéjosodók, 
válluk szélén mirigyszerű 
duzzanatok lehetnek.
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Virágai hímnősek és porzósak, ezek külön példányokon fejlődnek, így 
a növény felemás kétlakinak nevezhető (UDVARDY, 2004). A virágok 
aprók, zöldessárga színűek (ÁKOS, 1964). Öt, ritkábban hat számúak, a 
csésze-, szirom- és termőlevelek száma 5 vagy 6. A két körben álló por
zók száma 5+5, vagy 6+6. Termése lependékcsomó, amelyből nem min
dig fejlődik ki mind az 5 vagy 6 termés (UDVARDY, 2004).
Viszonylag későn, rendszerint júniusban virágzik, egyébként a leghosz- 
szabb téli dormanciával bíró növény őshazájában, Kínában (HU, 1979).
Az egyedek korai virágzása sem ritka a fajnál. Virágzatokat figyeltek meg 
csemetéken, már 6 héttel a csírázás után (FERET, 1973). A virágok sok nek
tárt termelnek, jól mézelők, ezért a bálványfát jó méhlegelőnek tartják.
A dús bugákban a magok szeptembertől októberig érnek (LITTLE, 1974 
and HU, 1979), késő ősztől a következő tavaszig folyamatosan hullanak. 
Az olajtartalmú raktározó szikleveles mag a hosszában csavarodott 
lependék közepén helyezkedik el. Hullás közben vízszintesen forog, így 
mozdulatlan levegőben is képes oldalirányban haladni. Csíraképességét 
rendkívül hosszú ideig megőrzi. A lehullott mag a csírázásához szüksé
ges körülményekre nálunk május végétől számíthat a szabadban.
Megjelenő sziklevelei a talaj fölé emelkedve fotoszintetizálnak, gyökerei 
a talaj felszíne alatt legyezőszerűen, oldalirányban elágaznak, néhány 
közülük megvastagszik, raktározásra módosul. Szerepük a visszavágott 
vagy lerágott részek regenerációjában fontos.
A föld feletti részeinek károsodása, illetve ivartalan szaporodása esetén 
is a talajfelszín közelében lévő gyökerein járulékos rügyeket fejleszt, 
amelyek rövid időn belül sarjtelepeket hoznak létre.
Lombfakadása április elejére, közepére esik, a friss hajtások vöröses
barnák, később egyöntetű zöld színűek lesznek. Annak ellenére, hogy 
villásodásra hajlamos (ÁKOS, 1964), magas törzset nevel, viszont magá
nyos állásban már alacsonyabban elágazik. Biológiai korát 130-150 évre 
becsülik, de nálunk - egyelőre tisztázatlan okokból a 30-50 éves példá
nyok már elpusztulnak (UDVARDY, 2004).

Termőheeyigénye

bálványfa ma hazánkban elsősorban sík- és dombvidékeken elterjedt,
 középhegységeinkben ritkább. Ha olyan helyre telepítik, ahol biotikus 

vagy abiotikus tényezők azt nem gátolják, agresszívan terjed. UDVARDY 
(2004) szerint terjedésének abiotikus korlátja, az alacsonyabb évi középhő
mérséklet, biotikus korlátként az erős árnyalást említi. ZELIN (1976) azt írja, 
hogy a hatéves fák már átvészelik a -33 °C-os, szeles teleket is.
Régen azt feltételezték, hogy nem képes átvészelni a száraz évszakokat

178



Kulcsár Péter: A bálványfa megjelenésének következményei...

(KOFFER, 1895), később bebizonyosodott, hogy az idősebb fák jól tűrik 
a szárazságot, sőt a szárazabb talajokat sokkal jobban kedveli a hideg, 
nedves termőhelyeknél. (ADAMIK and BRAUNS, 1957).
Benövi a savanyú bányameddőket (PLASS, 1975), a kissé savanyú bázi- 
kus, vagy a kissé lúgos talajban is megél (UDVARDY, 2004).
Sótoleranciáját vitatják, UDVARDY (2004) szerint a 0,6% sót tartalmazó 
talajokat még elviseli.
A bálványfát szívesen és széles körben telepítették a lakott területeken és 
azok közelében, mivel tolerálja a levegő szennyezettségét, a gyárak köze
lében a cementport, a kohók kátrány tartalmú füstgázait (KOZYUKINA 
and OBRAZTSOVA, 1971).
Nagyvárosokban a forgalom okozta kén jelentős mennyiségét képes 
megkötni (KIM, 1975).
Ezekből következő széles ökológiai amplitúdója miatt legnagyobb mér
tékben a lakott területeken ültették, és sajnos ültetik ma is.
Ilyen „városi" környezetben a meleg, nem túl árnyékos területeket kedveli, 
gyakran réslakóként, építési törmelékek, vasúti töltések oldalában, elha
gyott gyárépületek udvarán, falain jelenik meg (UDVARDY, 2004). Már 
ÁKOS 1964-ben írta róla, hogy az utcafásításnál nem kedvelik, mivel gyö
kerei gyakran az utcák és a járdák burkolatait megemelik, tönkreteszik.
A településeken kívül erdészeti ültetvényekbe is telepítették, és innen 
minden olyan helyre behatol, ahol ökológiai feltételeit megtalálja.
A bolygatott területeken kívül - eleinte csak szálanként de megjelenik 
a természetes vegetációval borított területeken is, majd a termőre forduló 
fák rövid idő alatt megváltoztatják a terület természetes növényzetének 
összetételét (UDVARDY, 2004).
Tapasztalatok alapján a hazai zárt, természetes vagy természetközeli 
erdőtársulásokban a számára nem megfelelő fényviszonyok mellett kép
telen megtelepedni, viszont a természetes vagy mesterséges bolygatások 
után képes bekerülni, majd óriási növekedési erélyének köszönhetően 
legyőzhetetlen ellenfelet jelent az őshonos vegetációnak.
Allelopátia - ailanton
Abálványfaállományokban szembetűnően lassú szukcesszióról és hosszú 
idő elteltével is látszólag szegényes vegetációról számol be (MÉRGÉN, 
1959, RICE, 1984).
Mérgén a bálványfa levelének alkoholos oldatával kezelte más növé
nyek bemetszett szárfelületeit. 35 nyitvatermő és 11 zárvatermő közül 
egyedül az amerikai kőris (Fraxinus americana) bizonyult ellenállónak 
(UDVARDY, 2004).
HEISEY (1990) vizsgálatai alapján a legerősebbcsírázás gátló hatása
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a gyökérkéreg kivonatának van. A levélkék közepes, a fatest pedig a 
legenyhébb csírázásgátló hatású anyagot tartalmazza. A levélkékben 
található méreganyagszint a vegetációs idő korai szakaszában a legma
gasabb, és ezt a szintet egészen októberig fenntartja.
Sok növény termel olyan anyagokat, amelyeknek nincs különösebb 
hatása annak életfolyamataira vagy a növény felépítésére. Ezeket az 
anyagokat másodlagos metabolitoknak nevezzük, pl.: terpenoidok, alka
loidok, flavonoidok. Ezen anyagok közül néhányat használ az ember is, 
úgy mint a koffeint, a mentolt és a nikotint. Korábbi feltételezésekkel 
ellentétben - amelyek ezeket a metabolitokat egyszerű melléktermékek
ként kezelik - bebizonyosodott, hogy a növényevőkkel szembeni véde
kezést szolgálják a növény toxikussá tételével.
ÁKOS (1964), azt írta róla, levelének kellemetlen szaga miatt a vadak, legelő 
állatok, de még a kecske sem rágják le, gyökereit a csimasz elkerüli.
A metabolitok az ízletesség csökkentése mellett a patogénektől való véde
kezést teszik lehetővé antimikrobiális hatásaik miatt (HEISEY, 1990). 
Mindezeken kívül ismert a növények által termelt másodlagos metabolitok 
allelopátiás hatása is, amely egy másik növény növekedésének megakadá
lyozására irányul, a toxikus anyag környezetbe történő kibocsátásával.
Á fő fitotoxikus alkotóeleme az Ailanthus altissima által termelt 
guassinoidnak az ailanton.
Fejlődéstörténeti szempontból nézve az Ailanthus altissima bizonyosan azért 
fordít energiát egyes anyagok előállítására, hogy azok segítségével előnyre te
gyen szert a kompetídó során.
Az is bizonyított, hogy az 
ailantonnak gyomirtó hatása 
van, talán azért is fejlődött ki, 
hogy a versenytársakat vissza
szorítsa, de emellett lehet más 
funkciója is. Ismert, hogy az 
ailanton toxikus hatással van 
bizonyos gombákra is, emel
lett rendkívül keserű íze miatt 
csak néhány állat fogyasztja. 
Heisey kutatásai a bálványfa 
természetes körülmények 
közötti allelopatikusságának 
kimutatására, és az ailanton, 
mint természetes gyomirtó 
szer elemzésére irányulnak.
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Gazdasági haszon és kár hazánkban

éhány korabeli idézet a faj gazdasági jelentőségének megítéléséről, 
megjegyezve, hogy a szerzők nem a rossz szándéktól vezérelve, in

kább a fajjal kapcsolatos ismereteik hiánya miatt írták a következőket: 
„bútorfának, kocsigyártáshoz használják";
„károsítója nincs, még a füstgázokkal szemben is ellenálló, ha gyökerét, 
törzsét megsértik, gyökérsarjakat hoz, ezért lejtők, törmelékes oldalai
nak megkötésére alkalmas" (TÓTH, 1969);
„igénytelen, gyors növekedése miatt gyakran ültetik" (TÓTH, 1969); 
„elsősorban a díszes termésű példányokat telepítsük" (TÓTH, 1969); 
„szaporítása: érés után rétegezzük a magokat, és tavasszal vetjük, jól 
szaporítható" (TÓTH, 1969);
„a múlt században karszterdősítéseknél nagymértékben alkalmazták" 
(ÁKOS, 1964);
„tartóssága és szilárdsága nagy, ezért gazdasági fának szívesen használ
ják" (ÁKOS, 1964);
„jó minőségű, fehér, illetve könnyen fehéríthető cellulózt ad" (ÁKOS, 1964); 
„a sziket elbírja, pionírfának is alkalmazható, szakadékos vízmosások 
megkötésére, bányák fásítására" (ÁKOS, 1964);
„utcafásításoknál jó porfogó fa" (ÁKOS, 1964).
Mára bebizonyosodott, a vélt gazdasági előnyök nem valósak. Az igény
telenség, a gyors növekedés, a jó sarjadzóképesség és a könnyű cse
metenevelés egy gyomfánál nem erény (UDVÁRDY, 2004), sőt komoly 
természetvédelmi problémákat vet fel. Pl.: Szársomlyó.
Fája ipari anyagnak alkalmatlan, rendkívül gyorsan bomlik, rossz minő
sége miatt, az időjárásnak kitett bálványfából készített termékek rövid 
időn belül bomlásnak indulnak.
Fűtőértéke csekély. A szennyezett városi levegőt, ipari létesítmények 
környezetét jó bírja, de nagyszámú és jól terjedő magját a szél messze, a 
városokon kívüli területekre juttatja.
A városokban ültetett fák, talajfelszín közeli vastag gyökereikkel műszaki 
károkat okoznak a burkolatokban, réslakóként épületeket, falakat ron
gálnak (UDVARDY, 2004).
A természetes és természetközeli állományokban az egyes gazdálkodási 
technológiák alkalmazása során roncsolt területek keletkeznek. Ilyenek 
a tarvágások, égetések helyei, kezeletlenül felhagyott vadgazdálkodási 
tevékenységekkel érintett területek, vadföldek, szórók. Ezek potenciális 
felületeket jelentenek a bálványfa megtelepedésének.
Természetes körülmények között az erdőtársulásokban nem keletkeznek 
ilyen „lékek". A természetes és természetközeli állományokban - a megfelelő 
őshonos fafajösszetételnek, elegyaránynak, állományszerkezetnek köszönhe-
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tően - a záródás és szintezettség olyan körülményeket biztosít, ahol a bál
ványfa nem találja meg a megtelepedéséhez szükséges hő- és fényviszonyokat. 

Milyen következményekkel jár a bálványfa megtelepedése?
ivei trópusi eredetű fafaj, ezért növekedési erélye az őshonos 
fafajokénál sokkal nagyobb, a kompetíció során a hazai fajok 

messze elmaradnak tőle. Allelopátiás hatása miatt a környezetében ta
lálható más növényfajokat pusztítja.
A bálványfa igen fényigényes, terebélyes, laza ágszerkezete van, így nem 
biztosít megfelelő árnyalást az alatta lévő talajnak, vegetációnak. Emiatt 
fényigényes fajok, zömében gyomnövények telepednek meg alatta.
A laza ágszerkezetből következik az is, hogy állományai alatt hazai erdő
társulásainkhoz képest melegebb mikroklimatikus viszonyok vannak. 
A természetes körülmények között ezen a termőhelyen elvárható fajok 
helyett elsősorban melegkedvelő növények telepednek meg.
Nagy mennyiségű, gyorsan lebomló lombanyaga nitrogénfeldúsulást 
okoz. Megjelennek a nitrofil, zavarástűrő fajok.
Mindezek következtében a potenciális erdőtársulásokra jellemző 
növényfajok sokfélesége és száma csökken, a terület degradálódik.

Természetvédelmi problémák

• Trópusi faj lévén a bálványfa olyan képességekkel bír, amelyekkel 
más őshonos növényeink nem rendelkeznek.

• Gyors növekedése - akár 3 méter egy év alatt (UDVARDY, 2004) - 
behozhatatlan előnyt jelent számára a hazai flórával szemben.

• Nagyszámú magot produkál, egy faegyed egy évben akár több mint 
300.000 db magot nevel, amelyből 6-7000 db életképes fa lehet (LITTLE, 
1974).

• Nagyon hamar termőre fordul (FERET, 1973).
• A hideg, nedves talajokon kívül igénytelen a termőhelyre, tágtűrésű 

(ADAMIK and BRAUNS, 1957).
• Hazánkban nincs biotikus károsítója.
• Rendkívül jó gyökérsarjadzó képességgel rendelkezik.
• A bolygatott, zavart területeken hamar megtelepszik.
• Ismeretek hiányában ma is sokan díszfaként tartják, folyamatos 

gócot képezve szétterjedésének.
• Allelopátiás vegyületei hatására az eredeti növényzetet folyamato

san visszaszorítja (UDVARDY, 2004).
• Nagy mennyiségű lehulló lombtömege nitrogénfelhalmozódást 

okoz a talajban, ez kedvez árnyékkedvelő nitrofil, zavarást tűrő fajok 
megjelenésének (UDVARDY, 2004).
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A BÁLVÁNYFA ELLENI VÉDEKEZÉS LEHETŐSÉGEI

Alapvető megfigyelések bizonyítják, hogy a bálványfa szétterjedé
sének központjait a lakott vagy már felhagyott települések jelentik 
(KOWARIK, 1983).

így van ez hazánkban is (UDVARDY, 2004). Szétterjedésének folyosót 
jelentenek a vasútvonalak, utak, bolygatott területek.
Nyílt talajfelszínek, gyepterületek nálunk természetes megjelenési formái 
a vegetáció bizonyos közösségeinek. Sajnos a bálványfa megtelepedhet 
ezeken az akár természetvédelmi oltalom alatt álló, értékes társulások
nak otthont adó területeken. Pl.: Kiskunság homokja, Szársomlyó, Tor
nai karsztvidék (UDVARDY, 2004).
Sokszor itt is felmerül az emberi közreműködés, az eredeti növényta
karó mesterséges megbontásának gyanúja (UDVARDY, 2004).
Mindezeket összegezve megállapítható, hogy a prevenció nélkülözhe
tetlen a sikeres visszaszorításban. Azokon a területeken, ahol már meg
jelent, a természetes életközösségek, azok fajgazdagságának megőrzése 
érdekében mindenképpen vissza kell szorítani.
Őshazájában a bálványfa selyemlepke- (Samia cynthia) hernyója rágja a 
bálványfa levelét. A selyemipar fellendülésével Európába is betelepí
tették, de nem tudta felvenni a versenyt a fehér eperfával (Morus alba) 
táplálkozó selyemhernyó selymével. A mérsékelt övi teleket egyébként 
sem képes átvészelni a faj. Az amerikai fehér medvelepke hernyói, ha 
elsődleges és másodlagos tápnövényei már elfogytak, harmadlagos táp
növényként károsíthatja a bálványfát (UDVARDY, 2004).
Miért nincs értelme mégsem próbálkozni a rovarkártevőkkel? A bálványfa 
selyemlepke teleltetése költséges. A történelem és a tapasztalatok már bebi
zonyították, hogy nem érdemes kísérletezni élő „biológiai fegyverekkel" (a 
hatás mindig mellékhatással is jár) több kárt okozhatnak, mint hasznot.
A legfontosabb érv a rovarkárosítókkal szemben az, hogy a bálványfa 
igen jól tűri a föld feletti részeit ért rágás, vagy akár metszéskárokat, 
szemmel látható módon nem gyengíti a fa életerejét (UDVARDY, 2004), 
sőt adott esetben sarjképzésre is sarkalhatja.

A BÁLVÁNYFA IRTÁSÁNAK MÓDSZEREI

Lehetőség van manuális, azaz kézzel történő irtásra. A fiatal magon- 
cok kézzel történő kihúzása, különösen felázott talajon nagyon haté
kony, szelektív, a természetes vegetációt a legkevésbé bolygató, olcsó be

avatkozás. A kifejlődött gyökérzettel rendelkező fácskáknál már nem alkal
mazható. Kézi erővel történhet a termés, és egyéb föld feletti növényi részek 
eltávolítása is. Ügyelni kell a nyesedék megsemmisítésére.
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A kézi kiásás időigényes, de nagy hatékonyságú, ha a gyökérzet minden 
darabját eltávolítjuk. Ez a technológia csak kis területen és kis fertőzött- 
ség esetén célravezető.
Gyűrűzés szintén kézi erővel történik, lényege, hogy a fa kérgét és osztódó 
szöveteit körös-körül átvágjuk. A művelet szintén kis költségigényű, de a 
gyorsan megjelenő sarjak vegyszerezésével érünk csak el kellő eredményt. 
Az irtásnak, visszaszorításnak a mechanikus módszerei alatt a gépi, 
esetleg erős lejtés és terepakadályok miatt a kézi kaszálást értjük. 
Rendkívül gyors, gazdaságosabb, mint a manuális módszerek, a talajt 
a legkevésbé bolygatja.
Hátránya, hogy cseppet sem szelektív, az esetleges biológiai ellenfele
ket is visszaszorítjuk, mindig új ökológiai fülkét nyitva a nem kívánatos 
fajnak. A műveletet jó néhányszor meg kell ismételni, amíg a gyökérzet 
kimerül, és végleg elpusztul a növény.
Ha csak egyszeri kaszálásra van lehetőségünk, azt célszerű a virágzás 
előtt megtenni, ekkor ugyanis a gyökerekben raktározott tartalék táp
anyagok jóformán kimerülnek, újabb termésképzés abban a periódus
ban már nem várható.
A kis fákat elpusztíthatjuk lokális égetésekkel is. Bizonyos körülmények 
között kevesebb kárt okoznak a környező élővilágban, mint a herbici- 
dek, csapadék, illetve hótakaró mellett is alkalmazható.
Kémiai módszerek.
Nagyobb méretű vagy kifejlett bálványfák kivágása, csonkolása, gyű
rűzése, kéreghántása, vegyszeres kezelés mellőzésével, a tapasztalatok 
alapján eredménytelen marad.
A sérült fa intenzív gyökérsarjképződéssel válaszol, rövid idő alatt 
számtalan sarj jelenik meg a fa körül, nagyobb problémát okozva, 
mint a beavatkozás előtt. Úgy tűnik, a leghatásosabb módja a kifejlett 
faegyedek elpusztításának a minél gyorsabban felszívódó gyomirtó 
szerek alkalmazása. A szereket a szállítószövetekbe kell juttatni, hogy 
eljuthasson a gyökerekbe.
A jelenleg is alkalmazott technológiák a következők:
• Tuskókenés.
• A törzsbe készített furatba helyezett gyomirtó kapszula.
• Fainjektálás.
• Tőinjektálás.
• Tuskókenés.
• Sarjkenés.
• Sarjpermetezés.
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A technológiák alkalmazása során felhasználható gyomirtó szerek, pél
dául a Velpar, Roundup, Medalion (UDVARDY, 2004).
Tuskókenés
A vágásfelületre kell felhordani a hatóanyag és oldószer keverékét, olyan 
mennyiségben, hogy a vágásfelület átnedvesedjen. Nagy figyelmet és 
óvatosságot igényel a kezelés az elcsepegés miatt.
Kapszulák
Természetvédelmi területen is nagy biztonsággal alkalmazható, a ható
anyag nem érintkezik a környezettel. A talajszint közelében a törzsbe fúrt 
vagy kiütött lyukba beütött kapszula szétnyílik, a hatóanyag a növényi 
nedvekkel kerül a hatáskifejtés helyére.
Fainjektálás
A törzsbe az átmérőtől függő számú furatot készítünk, úgy, hogy a furat 
bemenete magasabban van a furatvégénél, így a beinjektált vegyszer 
nem folyhat ki.
Tőinjektálás
A fa kivágása után, a friss vágáslapba furatokat készítünk, a furatokba 
kerül a gyomirtó.
Sarjkenés
Sarjakat, magoncokat gyomirtóval átitatott festőhengerrel kenjük. A sar- 
jak tövét is célszerű kenni. A vegyszer elcsepegése más fajokban is kárt 
tehet.
Sarjpermetezés
Természetesen szélcsendes időben a kijuttatásra vonatkozó előírások 
betartása mellett alkalmazható technológia. A permetezéskor elkerülhe
tetlen a vegyszer szóródása, igaz, a korszerű technikák alkalmazásával 
ez minimálisra csökkenthető.
Pontpermetezés
A hatóanyagot a sarjak tölcsért formázó felső leveleire juttatjuk.
A már kifejlett fák irtásánál mindenképpen a kapszulás technológia a támo
gatandó, mivel a környezetre gyakorolt káros hatása minimális. Sajnos ez 
ma a felsoroltak közül a legköltségigényesebb eljárás.

Összefoglalás

élt vagy valós haszon reményében az ember, a természet értékeit,
V erőforrásait, annak törvényszerűségeinek figyelembevétele nélkül 

is használja. A különböző élőhelyek által biztosított, eltérő környezeti té
nyezők hatására, különböző kölcsönhatások és törvényszerűségek alap
ján működő életközösségek alakultak ki az evolúció során.
A társulások egyes tagjai nem véletlenszerűen állnak egymással kapcso
latban. A környezet szabta lehetőségek, az egymás mellett fejlődés és az 
így kialakult ökológiai kölcsönkapcsolatok szigorú szabályok szerint ren-
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dezik egymás mellé a fajokat. Természetes körülmények között ezek a 
rendszerek a fajok lehető legnagyobb változatossága mellett működnek, 
és azok teljes mértékben kihasználják a rendelkezésükre álló „fülkéket". 
Az ember tudatos vagy véletlen tevékenységeivel beleavatkozik 
ezekbe - az egyébként kiegyensúlyozottan működő - folyamatokba. 
Bizonyos növények - persze állatok is - olyan tág tűrőképességgel ren
delkeznek, hogy az őshonos elterjedési területeik biztosította körül
ményektől eltérő, sokszor kedvezőtlenebb feltételek mellett is képesek 
fennmaradni. Természetesen a távolság, a felszín olyan akadályokat 
képeznek egyes területek között, amelyeket az élőlények nem képe
sek az ember tevékenysége nélkül leküzdeni. A betelepítések vagy 
behurcolások során azonban számos fajnak nyílt lehetősége a terjesz
kedésre. Szerencsés esetekben a befogadó környezetbe beilleszkedve 
nem okoznak komoly problémát, de ellenségek hiányában vagy adott
ságaiknak köszönhetően megjelenésükkel felboríthatják „új" élőhe
lyük természetes folyamatait.
A bálványfa (Ailanthus altissima) is az embernek köszönheti kontinen
seken átívelő világméretű elterjedését. Európában elsősorban a telepü
léseken vagy azok közvetlen közelében telepítették - mivel jól bírja a 
városok szennyezett levegőjét -, majd a gyenge minőségű termőhelyek, 
bányameddők erdősítésére is használták. A kezdeti bizakodások ellenére, 
hamar kiderült, hogy az agresszív módon terjedő növény több kárt okoz, 
mint hasznot. Az utcafásítások során telepített egyedek sekély gyökérzete 
tönkreteszi a burkolatokat, réslakóként falakban, épületekben okoz kárt. 
Rendkívül nagyszámú magot terem, ami fontos szerepet játszik gyors 
terjedésében. Egy év alatt akár három métert is nőnek vastag hajtásai, 
amelyek csak fiatalon fagyérzékenyek. Koronája laza szerkezetű, fény
igényes, nagy mennyiségű lombanyagot termel, ami nitrogénfeldúsulást 
okozhat. Allelopátiás 
hatóanyagai a konku
rens növények vissza
szorításában segítik, 
és a növényevők ká
rosításai ellen védik.
A föld feletti részeit ért 
sérülésekre intenzív 
gyökérsarjképzéssel 
válaszol. Igénytelen, a 
hideg, nedves termő
helyeken kívül min-
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biotikus károsítója nincs, talán a 9 C° alatti átlaghőmérsékleti izoterma 
határt jelent elterjedésében, így a középhegységek magasabb régióiban 
valószínűleg nem jelenik meg.
A faj továbbterjedésének megakadályozása leghatékonyabban a meg
előzéssel biztosítható. A lehető legkisebb bolygatással járó technológiák 
alkalmazása az erdőgazdálkodásban. A folyamatban lévő erdősítések 
gondos ápolása, az égetések és a területek egyéb roncsolásának meg
akadályozása. A már meglévő vadföldek, szórók kezelése nagyon fon
tos, mert az ezeken a helyeken koncentrálódó vadak, taposása, túrása, 
rágása után visszamaradó terület melegágya az invazív fajoknak. A már 
meglévő, „fertőzött" területekről a bálványfát el kell távoli tanunk, mert 
folyamatos gócokat képeznek a szétterjedésnek.

Mindezek mellett igazi és hatékony megoldást a legtöbb esetben a ter
mészetes folyamatok zavartalan működésének biztosítása jelenthetne.
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ÉPÍTETTE SCHLAUCH IMRE

Trebbin Ágost

Hiába is keresnénk a városukban Schlauch Imre utcát, netán az em
lékét felidéző márványtáblát. Abban sem vagyok biztos, ha meg
kérdeznénk a Széchenyi téren szemlélődő járókelőket, hogy meg tud

nák-e mondani, ki építette a Pécsi Takarékpénztár Palotáját. 
Schlauch Imre pedig nem érdemli meg ezt a mostoha bánásmódot.
A pécsi belváros majdnem minden jelentősebb palotája az ő keze munká
ját hirdeti. A város, ha kiemelnénk belőle Schlauch Imre épületeit, elve
szítené jellegét.
Szépek-e az általa emelt monumentális épületek? Felfogás kérdése. Aki
nek szívéhez közel áll a szecesszió, egészen biztosan elragadónak találja 
őket. Jómagam is ebbe a táborba tartozom.
Ki is volt Schlauch Imre, honnan került városunkba?

Schlauch Imre (1840-1904)

A korabeli pécsi lapokban 1904. ja
nuár 19-én szomorú hír jelent 
meg: meghalt Pécs egyik legnevezete

sebb polgára, Schlauch Imre, a kiváló 
tervező és építőmester.
„Hosszas betegségnek halál a vége. E 
szomorú igazságnak legújabb tanulsá
gául szolgált Schlauch Imre építész, a 
ki mintegy félévig tartó nehéz betegség 
után ma délelőtt (1904. január 18.) fél 12 
órakor életének 63. évében örök pihenés
re zárta le szemeit. Városunk iparos osz
tálya egyik jelesét veszítette el, s a nagy
közönség egy közmegbecsülésben álló 
derék tagját, ki polgári erényeivel, tudá
sával s vállalkozási szellemével a város 
fejlődése terén igen hasznos szolgálatokat 
tett s maradandó érdemeket szerzett."1

1 Pécsi Napló. 1904. január 19.

Szülei Uj-Aradon éltek, Schlauch Imre is ott született. A gimnáziumot 
Temesváron végezte. Az építészettel a helyi mestereknél kezdett el 
ismerkedni. Képzett segédként - a kor szokásainak megfelelően - ván
dorútra indult. Szeged, Kassa és Bécs voltak a jelentősebb célállomások.
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A császárvárosban a neves 
Glaser cégnél állt munkába, 
de ugyanakkor szorgalmasan 
tovább képezte magát a bécsi 
Politechnikumban és az Építé
szeti Akadémián. A tehetséges 
fiatal építész tervei nyomán 
Bécsben és Badenben villák, 
lakóházak épültek fel. 
1868-ban Bécsben vette felesé
gül HengI Aloysiát.
Schlauch Imre 1883-ban már ne
ves tervező és építőmester volt.

Munkássága, nagyszabású épületei széleskörűen ismertté tették nevét. 
Több város versenyzett azért, hogy a híres építész náluk telepedjen le, de 
Schlauch Imre mégis úgy döntött, hogy Pécs város ajánlatát fogadja el. Fel
tehetően vonzotta a századfordulós Pécs dinamikus gazdasági és kulturá
lis fellendülése.
Schlauch Imre népes családjával 1884-ben költözött városunkba. Első 
pécsi munkái között tervezte meg és építtette fel családi otthonát az 
Indóház utcában.
Schlauch Imre kedvelt és elismert személyisége volt az akkori Pécsnek, 
sőt rokoni kapcsolatba került több jelentős pécsi polgárcsaláddal is. Leá
nyát, Schlauch Paulát a gazdag pécsi bőrgyáros, Höfler Nepomuki János 
vette feleségül.
A „Pécsi Napló" című napilapból idézem a kortárs méltatását:
„Jellemző volt építkezési eljárására a nagyvárosias módszer. Bámulatos 
gyorsasággal emeltette föl házait. Annyi munkást alkalmazott, a meny
nyi csak elfért az építkezésnél. 
Munkásaival emberségesen, 
mondhatnók „atyailag" bánt. 
Ennek tudható be, hogy az ő 
munkásai csak akkor léptek 
sztrájkba, ha a külső kényszer 
hatása alatt álltak, s a munkás 
szervezet kényszerítő ereje 
kötelezte sztrájkra a munká
sokat. Schlauch a bérharcok
ban mindig engedékeny volt, 
s a munkások jogos érdekeit
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föltétlenül respektálta, és a mél
tányosság terén is elment a leg
végső határig. A villatelep meg
építésére is azért határozta el 
magát, hogy munkásainak - az 
építkezés híjával lévő esztendő
ben - kenyeret adhasson. Hogy 
e vállalkozása anyagi tekintet
ben nem a legjobban ütött ki, 
azt Pécsett mindenki tudja. Azt 
a célját azonban, hogy munká
sait a legrosszabb évben is fog-

A Király Ulcni Vigndó (1894)

lalkoztassa, elérte. Nemes szívű, nagylelkű férfiú volt: a ki minden törekvé
sét inkább az erkölcsre, mint az anyagi sikerre alapította."2

2 Pécsi Napló. 1904. január 19.

Schlauch Imre temetésére 1904. január 20-án délután 3 órakor került sor a 
pécsi köztemetőben. Az impozáns gyászszertartáson több ezren vettek részt. 
Schlauch Imre nagyszerű, páratlan munkássága száz év után is kiemelt 
figyelmet érdemel. Alkotásaival örökre beírta nevét a város aranykönyvébe. 
Látványos épületei még hosszú ideig fenn fognak állni, hogy emlékeztes
sék az utókort Pécs egyik legkiválóbb építészére és példás életű polgárára.

Schlauch Imre által emelt 
NEVESEBB PÉCSI ÉPÜLETEK FELSOROLÁSA 

(a teljesség igénye nélkül)

1884-1890
Schwarz Palota, Ferenciek u. 33. Tervező: Schlauch Imre (1884),
Dr. Schwarz Frigyes lakóháza, Várady A. u. 2.Tervező: Schlauch Imre (1884), 
Vadember Szálloda, Siklósi út 1. Tervező: Schlauch Imre (1886),
Pécsi Kölcsönös Segélyező Egylet, Király u. 23. Tervező: Schlauch Imre (1886), 
Városi Szegényház, Vitéz u. 3. Tervező: Nendtvich Sándor (1887), 
Hamerli János lakóháza, Mária u. 23. Tervező: Schlauch Imre (1887), 
Sörcsarnok (Scholz Gyula), Sörház u. 6-8. Tervező: Schlauch Imre (1887), 
Hillebrandt Ferenc bádogos lakóháza, Mária u. 28. Tervező: Schlauch Imre (1889), 
Igazságügyi palota, Fürdő utca. Tervező: Schlauch Imre, 
Székesegyházi Ének- és Zeneiskola, Szepessy Ignác u. 14. Tervező: 
Kirstein Ágoston (1889),
Dr. Erdősy József lakóháza, Nepomuk u. 23. Tervező: Schlauch Imre (1889).
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Pécsi Nemzeti Színház (1895) J Nemzeti Cnsinó (1895)

1891-1895
Irgalmas bérház, Majláth tér. Tervező: Schlauch Imre (1891),
Királyi ítélőtábla, Széchenyi tér 14. Tervező: Schlauch Imre (1891), 
Miasszonyunk apácarend polgári leányiskolája, Scitovszky tér. Tervező: 
Kirstein Ágoston (1892),
„Szép Kilátáshoz", Tettyei kertvendéglő. Tervező: Schlauch Imre (1892), 
Megyei Árvaház, Damjanich u. 30. Tervezők: Stankovics György- 
Schlauch Imre (1893),
Ifj. Scholz Antal sörgyára. Tervező: Schlauch Imre (1893),
Krausz Benő lakóháza, Irgalmas u. 16. Tervező: Schlauch Imre (1893), 
Schwarz-palota (Vigadó), Király u. 14. Tervező: Schlauch Imre (1894), 
Nemzeti Kaszinó, Király u. 13. Tervező: Kirstein Ágoston (1895), 
Kereskedelmi és Iparkamara Székháza, Perczel u. 20. Tervező: Kirstein 
Ágoston (1895),
Nemzeti Színház, Király u. 16. Tervezők: Láng Adolf-Steinhardt Antal (1895), 
Katholikus Kör, Kardos Kálmán u. 11. Tervező: Kirstein Ágoston (1895), 
Dr. Fürst Győző ügyvéd lakóháza, Nepomuk u. 11. Tervező: Schlauch 
Imre (1895).
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1896-1900
Prix Ferenc lakóháza, Nepomuk u. 27. Tervező: Schlauch Imre (1896), 
Herbert János villája, Báthory u. 12. Tervező: Schlauch Imre (1896), 
Auber Gyula vaskereskedő lakóháza. Pécs, Király u. 9. (1896), 
Városi polgári lányiskola, Mária u. 2. Tervező: Käufer Sándor (1896), 
Antal Gyula bérháza, Irgalmas u. 18. Tervező: Schlauch Imre (1896), 
Scholz Gyula sörcsamoka, Sörház utca 6-8. Tervező: Schlauch Imre (1897), 
Papp István lakóháza, Király u. 27. (1897),
Szerecsen Patika, Apáca u. 1. Tervező: Schlauch Imre (1897), 
Pécsi Takarékpénztár, Széchenyi tér 9-10. Tervezők: Korbl Flóris-Giergl 
Kálmán (1898),
Ruska Elemér lakóháza, Indóház u. 8. (1898),
Koszér János lakóháza, Indóház u. 10. Tervező: Schlauch Imre (1898), 
Schlauch villatelep, Indóház utca. (1899-1901).

1900-1904
Nádor Szálloda, Széchenyi tér 15. Tervező: Schlauch Imre (1902) 
Vadászkürt Szálloda, Majláth tér 7. Tervező: Schlauch Imre (1903), 
Hungária Kávéház, Irgalmasok-Rákóczi úti sarok. Tervező: Schlauch Imre (1903), 
Schlauch Imre részt vett a pécsi városháza 1902. december 11-én kiírt 
tervpályázatán, és ott „Sopianae" jeligéjű tervével a 3. díjat nyerte el.
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Feltétlenül szeretném megemlíteni azokat az épületeket is, amelyeket 
Schlauch Imre kezdett el építeni, de halála miatt már nem tudott befejezni. 
Ezeket a munkákat Károlyi Emil, illetve Schlauch Imre fiai fejezték be.

Postapalota, Deák F. u. 10. Tervező: Balázs Ernő (1904),
Pécsbányatelepi templom (1904),
Elmegyógyintézet, Rét u. 2. Tervező: Schlauch Imre (1905), 
Katolikus Legényegylet, Megye u. 20-22. (1904).

A cikkhez mellékelt képanyagban csak néhány, általam legszebbnek 
talált Schlauch Imre építészeti alkotás képét közöltem, pedig a többi 
épülete is méltán megérdemelné szíves figyelmüket.
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HOL TALÁLHATÓ A ZRÍNYI VÁR?

Montskó Péter

Kevés olyan történelmi magyar család van, akinek nevét oly sok ut
ca, tér, katonai alakulat, iskola viseli, mint a Zrínyiek. A név szoro

san összefonódik a magyar történelemmel, a hősies várvédelem számta
lan képzőművészeti, irodalmi alkotást ihletett. A szigetvári hős tette és 
neve mindenki számára ismerősen cseng.

Tudható-e azonban, hogy hol található Zríny. Honnan kapta a nevét a 
közismert történelmi család. Nos, Zrin Horvátországban található, közel 
a bosnyák határhoz. Itt helyezkedik el a Zrin hegység, a néhány házból 
álló Zrin falu és a felette levő hegytetőn pedig Zrin vára. Mindenkinek 
javasolható, ha más okból nem is, csupán az érdekesség kedvéért, hogy 
egyszer látogasson el Zrin, vagy magyaros fonetikával Zríny várához.
A helyet valamennyi autóstérkép jól jelzi. El kell érnünk az Una völgyé
ben, közvetlenül a folyó mellett futó utat. Útközben megcsodálhatjuk 
Kostajnica városát és a folyó mellé épült várat. Gyönyörködhetünk az 
Una folyó türkizkék vizében.
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A város után a főút elhagyja a folyóvölgyet, a víz folyásának irányát egy 
mellékút kíséri tovább. Ezt kell követnünk.
Erről az útról letérve északnak fordulunk Divusa falunál. Az irányt a 
tábla jól jelzi.
A keskeny, de elfogadható minőségű kanyargós aszfaltút letérés nélkül a 
helységhez vezet. Menet közben számtalan dombra felkúszik, és szám
talan völgybe ereszkedik le. A táj igen változatos. Erdős részek, legelők, 
megművelt területek váltakoznak egymással. A látott kép a Zselicségre 
vagy Zala megyére emlékeztet leginkább. Érvényes ez a domborzatra és 
a tengerszint feletti magasságra is.
Ez a vidék a délszláv háború, Horvátország önállóvá válása óta elmara
dott és elnéptelenedő területté vált. A lakosság elöregedik, a fiatalok el
vándorolnak. Nagyon sok elhagyott tanyát láthatunk. Egy vidék elmara
dottsága azonban egyúttal mindig konzerválja a régi épületeket, a régi 
építészeti megoldásokat is. Nos, itt nagyon szép régi, gyakorlatilag csak 

fából készült épületetek, 
gazdasági épületeket 
és lakóházakat látunk. 
Még többszintes lakóhá
zakat is. Bámulatosak a 
beépített gerendák mé
retei, lenyűgöző az a tu
dás, ahogy az itt élők a 
fával mint építőanyag
gal bánni tudtak. Szin
te Zakopanéb érzi ma
gát az erre járó. Az épí
tési stílus azonban erre a 
vidékre jellemzően telje
sen egyedi.
A várat csak a közvetlen 

közelében levő dombtetőről pillantjuk meg. Leereszkedünk a völgybe, 
és itt találjuk a néhány házból álló Zrin falut. A vár a környezetében 
álló hegyekhez képest kissé alacsonyabb tetőre épült. Valószínűleg a 
hegy sziklás volta miatt választották épp ezt a helyszínt az erősség 
építésére. A várhoz jól kiépített murvás szerpentin vezet fel. Egyket
tőre fent vagyunk a kapuvédő bástyánál. Ezen keresztül jutunk a vár 
udvarára, illetve a vár belsejébe. A vár meglehetősen romos. A hegy 
tetejének síkját végig elfoglalja. Alaprajza ovális, a tengelye észak-déli 
irányú. A déli végénél van a jelenlegi bejárat.
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A hegyoldal felől a falak kb. 6 m magasak. Belülről 1-2 m-esek. Az ovális 
várfalon belül az egykori épületeknek inkább csak az alapfalai vannak 
meg. A kapuvédő bástya és az öregtorony falai azonban masszívan áll
nak. Innen remek kilátás nyílik dél felé a vár alatti völgyre és a környező 
hegyekre. Az északi végen található az időközben befalazott egykori 
nagykapu. A fal tövében a falon kívül még megtalálható a szekérbejárót 
jelző egykori kerékvető kő.
A várat 2007 tavaszán - nem kis munkával - megtisztították a növényzet
től. Ekkor épült a murvás út is fel a várhoz. Megkezdődtek a felújítási mun
kák. A falakat, a meglévő épületrészeket megerősítik. A nyugat felé néző 
bástyán a horvát nemzeti zászló lobog. Mindezekből látható, hogy a várat 
mint fontos nemzeti emlékhelyet újítja fel a horvát műemlékvédelem.

július 31-én kelt.

Lássuk akkor, hogyan kerül
tek a Zrínyiek ezzel a hellyel 
kapcsolatba. Innen kapták a 
nevüket. A család eredeti ne
ve ugyan is Subic volt. (Fone
tikusan írva mind a „Subity" 
mind a „Subics" kiejtés hasz
nálatos volt.) Az ősi Subic 
családnak eredetileg mesz- 
sze innen az Adriai-tenger 
mellékén voltak a birtokaik. 
Zrínyt és a hozzá tartozó fa
lut Nagy Lajos király anyjá
tól kapták örökös hűbérbir- 
tokul. Az adománylevél 1347.
Az adományozottak Subics Gergely és fia, György voltak. A zrínyi birto
kot kárpótlásul kapták a török terjeszkedése miatt elvesztett osztrovicai 
birtokukért cserébe. Nem ők voltak az egyetlen főnemesi család, akit 
hasonló módon és okból menekített át a király Dalmáciából és Boszniá
ból horvát területekre. Az új birtok átvételekor vették fel a Zrínyi elő
nevet, és kezdték el használni kezdetben melléknévként. Idővel ez lett 
általánosan használt családnevük. A történelemben mindenki által köz
ismert későbbi személyek (id. és ifj. Zrínyi Miklós, Zrínyi Péter, Zrínyi 
Ilona már csak a Zrini vagy Zrínyi családnevet használták). Mint látjuk, 
a hely leírásából, maga a Zrínyi-birtok és a hozzá tartozó vár nem volt 
jelentős. Soha nem volt olyan gazdasági vagy történelmi szerepe, mint 
pl. Csáktornyának vagy Szigetvárnak. Az aprócska hely azonban mégis 
névadója lett az egyik jelentős történelmi családnak.
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1577-ben a török terjeszkedése miatt ez a vár is a szultán kezére került. 
Egészen a XVII. század végéig, kivonulásukig birtokolták. Evlia Cselebi, 
a török utazó „Zerin" néven ír a várról és a helységről. A Karlócai béke 
utáni térképeken látható a vár helye, és ebből az időből származik Weiss 
rajza is a várról. Zrin falu ezen a képen is csak néhány házból áll.

Érdekességként meg kell említeni azt is, hogy a Zrínyi család tagjai nem 
csak a magyar történelem hősei. Horvátországban is szép számmal lehet 
találni ilyen nevű utcát és teret. Zrínyi Miklósról a horvátoknak operájuk 
van. A horvátok a Zrínyi-Frangepán összeesküvést magukénak is érzik. 
Hogy aztán lehet-e, kell-e megosztozni egy közös történelmi hősön, az 
már egy másik írás tárgyát képezheti.

Ha már ezen a környéken járunk, érdemes még megtekinteni Gvozdan- 
szko várát is, ami szintén Zrínyi-tulajdon volt. Ennek romjai jelentősebb 
méretűek, látványosabbak. A romok a hegy tövéből jól láthatók. Aki 
kényelmesebb, ezzel a látvánnyal is nyugodtan megelégedhet. A vár
hoz ugyanis gyalogút nem vezet, és a romokat meglehetősen benőtte a 
növényzet. A hegyoldalt megmászva azonban könnyen a várhoz lehet 
jutni. Igen masszív és magas falakat talál majd az arra vállalkozó. A kör
nyék három vára: Kostajnica, Zrin, Gvozdansko mindenképpen megér 
egy önálló utat vagy egy kitérőt errefelé. A magyarok által kevéssé ismert 
vidék sok szép meglepetést tartogat.
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A PÉCSI ÁLLATKERT 
AKVÁRIUM-TERRÁRIUM RÉSZLEGE

Gergely Tibor

Hétévesen kaptam az első akváriumomat néhány guppival. Hamar 
meg is kedveltem az akvarisztikát. Olyannyira a hobbimmá vált, 
hogy még ma, 33 évesen is tartok díszhalakat.

Az Akvárium-Terrárium gyerekként engem is lenyűgözött, s akkor több
ször is megfordult a fejemben, hogy milyen jó is lenne ott dolgozni.
Az élet úgy hozta, hogy ez a vágyam 2007 februárjában teljesült. Állatgon
dozóként tevékenykedek az Akvárium-Terrárium pincerendszerében. 
A cikkben szereplő fotók saját készítésűek.

Történeti áttekintés

Az állatkert alapítása elsősorban egy hajdani helybéli diák, Xantus 
János nevéhez fűződik, ő volt az intézmény első igazgatója is.

A létrehozás gondolata társadalmi igényként 1957-ben fogalmazódott meg, 
mely nem sokkal később politikai elhatározássá vált. Az elképzelést a Pécs 

Városi Pártbizottság határozatban rög
zítette (1959). Célként tűzték ki többek 
között, hogy az állatkert segítse a termé
szettudományos nevelést elsősorban az 
ifjúság számára, legyen szórakoztató és 
pihenőhely is egyben, illetve növelje a 
város idegenforgalmát.
Elhelyezésére egy közel 3,5 hektáros 

területet jelöltek ki a Mecsek-oldalban. A munkálatokat 1959. április 17-én 
ünnepélyes keretek közt kezdték meg, és neves szakértők irányításával 
szinte teljes mértékben, társadalmi munkában végezték. Érdekességként 
megemlíthető dr. Anghi Csaba professzor egykori javaslata, miszerint az 
új pécsi intézménynek elsősorban a magyar fauna, ill. flóra képviselőit 
kellene bemutatni, s ezzel együtt a ritka fajok megmentését is végezné. 
A megnyitásra 1960. augusztus 19-én került sor. Akkori elnevezése 
Mecseki Állat- és Növénypark volt. Az állatkertben hüllő- és terráriumház 
is épült 1974-ben. Azonban a mindössze 90 m2 alapterülettel rendelkező 
építmény egy idő után már nem felelt meg az igényeknek. Ekkor jött a 
Városi Tanács részéről egy érdekes megoldásnak tűnő felajánlás.
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Új helyszín

Az állatkert létrehozásának 25. évfordulóján, 1985. augusztus 22- 
én megnyílt az Európában egyedülálló Akvárium-Terrárium.

Vele együtt az Állatkert már a Mecseki Kultúrpark részét képezte, 
melybe az 1961-ben felépült vidámpark, és az 1962-ben létesített út
törővasút is beletartozott.
Az Akvárium-Terrárium helyszínét a Városi Tanács biztosította, mely 
Pécs középkori pincerendszerének egy részében, a föld alatt 10-12 méter
rel került elhelyezésre. Bejárata a Munkácsy Mihály utcai Munkácsy-ház- 
ból közelíthető meg. Az épületegyüttes ma már helyi védettséget élvez. 
A pince kanyargós, boltíves járatainak átalakítását Dévényi Sándor Ybl- 
díjas építész tervezte, melyet az intézmény dolgozói valósítottak meg, 
Zakariás László műszaki igazgatóhelyettes irányításával.
Az eredmény: a kiállítási tér 800 m2 alapterületű lett, mely 27 terráriumnak, 
5 nagy és 31 kisebb akváriumnak adott helyet. A terráriumokban egzotikus 
hüllők, kétéltűek, míg az akváriumokban trópusi halfajok lettek elhelyezve. 
A járat alapja piros téglából; a terráriumok hangulatos aljzata mészkő
ből, a dekoráció pedig műkőből készült. Az akváriumok környezetét 
sötétkék csempe borítja.
A pince télen-nyáron egyaránt fűtött. A levegő hőmérséklete 30 °C körüli, 
a páratartalom pedig a nagyarányban felhasznált vízmennyiség miatt 
70-90% között mozog.
A főépületben kiállító- és oktatótermet is rendszeresítettek. Utóbbiban 
az oktatási célú filmvetítések mellett zoo-iskola, díszállattartó klubok és 
szakkörök működtek.
A pécsi állatkert ezen részlege hamar közkedveltté vált. Egy idő után 
környezet- és természetvédelmi feladatokat is ellátott, szaktanácsadáso
kat nyújtott, és továbbképzéseket szervezett.

Múló idő - a jelen

Sajnos a pécsi állatkert életében is voltak pénzhiányos időszakok, me
lyek az Akvárium-Terráriumra is rányomták bélyegüket. Ennek kö
szönhető elsősorban a komplexum állapotának fokozatos leromlása. 

Nagy változást jelentett az is, hogy az addig összetett Mecseki Kultúrpark 
2000 augusztusában megszűnt. Maga az állatkert is önállósult, s átformá
lódott mind intézményformája, mind pedig elnevezése is: immár Pécsi 
Állatkert és Akvárium-Terrárium Kht.-ként működik, melyet Pécs Megyei 
Jogú Város Önkormányzata tart fenn.
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Az eltelt több mint 20 év igencsak megviselte mind az akváriumokat, 
mind pedig a terráriumokat. A felújításokat a szűkös anyagi keretek 
meglehetősen lelassítják, sőt a jelenlegi állapot szinten tartása is nehéz. 
Azért az utóbbi időben sikerült az állatállományt bővíteni, és kisebb- 
nagyobb fejlesztések is történtek, jórészt önerőből. Bár az udvarra ere
detileg tervezett pálmaház sosem épült meg, 2002-ben létrehozták az 
Állatcsodák udvarát, ahol többek között az ázsiai törpevidrákat, egzoti
kus madarakat (főleg papagájféléket), és a nyári időszakban hüllőket 
(teknősöket) láthatjuk.
A pince kiállítótere ma így alakul: a lépcsőn leérve először a hüllősor 
terráriumai tekinthetők meg, majd néhány lépcsőfok megtétele után az 
akváriumok sora következik. Azonban nem minden akváriumnak hal a 
lakója, ami egy szükséghelyzet miatt alakult ki. Végezetül szárazföldi 
teknősök láthatók, s a sort a szalagos varánusz zárja.
A főépület néhány helyisége is át lett alakítva állatbemutató hellyé. így 
készült el 2007. február végére az Éjszaka ház, mely az éjszaka aktív nílusi 
repülőkutyákat, az erszényes repülőmókusokat, a lajhármakit és a fark
sodrókat mutatja be, de itt kapott helyet a barlangi vaklazac és a mexikói 
axolotl akváriuma is. Az elsősorban filmek vetítésére használt szoba ma 
már a Zoo-kuckó nevet viseli, ahol Pintér Tibor zoopedagógus tartja a kör
nyezettudatos neveléssel kapcsolatos foglalkozásait. Az állatkedvelő 11-14 
éves gyerekek számára minden év nyarán zootábort hirdetnek meg.

A JÖVŐ NAGY KÉRDÉSE

Ismeretes, hogy ebben a már korábban kialakult állapotában az állat
kert egyik részlege sem tartható fent. Több elképzelés is született már, 
melyek mindinkább az elköltöztetést tűzték ki célul. Közülük az 1980-as 

években felvetődött safari típusú megoldás volt az eddigi legismertebb, 
amihez már konkrét helyszíneket is találtak. Mivel azonban a város ve
zetése végleges döntést még nem hozott, és az anyagi kerettel sem ren
delkezik, az Allatkert az Akvárium-Terráriummal együtt bizonyos mér
tékben akadályozva van a fejlesztésekben. A bizonytalanság miatt nem 
lehet megfelelően előre tervezni, s ez az állapot így nem maradhat.
így gondolja ezt a KHT 2006 óta tevékenykedő ügyvezető igazgatója, Sza
tyor Miklós is, aki nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az 
intézmény jobb körülmények között folytathassa munkáját a jövőben.

Zárszóként dr. Anghi Csaba professzor úr gondolatait ajánlom.
Idézet a Pécsi Zoo 1975-ös júliusi számából:
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„Pécsett a legszélesebb körű biológiai ismeretterjesztéshez a feltételek adottak. Élő 
anyag demonstrálja az élővilágot. Ilyen lehetősége más intézménynek nincs, mint 
az állatkertnek. Azért nagy jelentőségű ez a funkció, mert egy olyan önálló kate
gória, amely önmagában is teljes egészet tud nyújtani a biológia keretében. Ezt a 
feladatot a pécsi állatkert a rendelkezésre álló lehetőségek felhasználásával becsüle
tesen teljesíti, s hiszem, hogy a megkezdett úton Pécs képes lesz továbbhaladni." 
Mi pedig reménykedjünk, hogy ezen az úton Pécs tényleg képes lesz 
továbbhaladni.

Felhasznált irodalom

Dr. Fülöp István-Lippenszky Gábor: A Pécsi Akvárium-Terrárium. Pécs, 1989.
Dr. Borsos József-Dr. Fülöp István: Állatkert a Mecseken. Pécs, 1990.
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Aga varangy

Ázsiai törpevidrák

Bohóchal

Hüllősor

Arany fakúszó béka
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Közönséges boa
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Keleti unka

Kékni/elvíi szkink Kétkarmú teknős
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Naiwali vekkó Orrszarvú leguati

l’iiv^zeinu levelibéka
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Szivárványon lóri papagájok Tűzhal
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BÉDA-KARAPANCSA TÁJEGYSÉG

Omacht Zoltán

A TÁJEGYSÉG BEMUTATÁSA

ABéda-Karapancsa Természetvédelmi Tájegység a magyarországi
Alsó-Duna völgy legdélebbi szakaszán, Mohács város környékén 

terül el, 82-88 méteres tengerszint feletti magasságban a Duna árterén. 
Az Alföld és a Dunántúli-dombság találkozásánál Baranya megye kele
ti és Bács-Kiskun megye délnyugati szögletében 11 község területén ta
lálhatók ezen országos jelentőségű természetvédelmi területek, melyek 
a Duna-Dráva Nemzeti Park részét képezik.
Területe 10.500 hektár, ebből fokozottan védett 3687 hektár. Művelési 
ágankénti megoszlás a következő: erdő - 61%, víz, mocsár, nád - 27%, 
gyep - 8%, egyéb (út, épület stb.) - 4%. Ezek a számok előrevetítik azt, 
hogy területünk a vizes élőhelyek „hazája", melyek a történelmi korokban 
erdő-gyep ligetben köztük sok-sok vízzel fordultak elő, ma inkább az ága
zatoknak (erdészet, mezőgazdaság, halászat) megfelelően tömbökben.

Földtörténet

A földtörténeti középkor (mezozoikum) triász időszakának közepén, 
mintegy 200 millió évvel ezelőtt az ősi, ún. Tethys-tenger hullám
zott itt. Ebből rakódott le az a szürke színű, kissé bitumenes karsztoso

dott mészkő, mely a terület geológiai alapja.
A triászt fölváltó jura időszakban megemelkedett és szárazzá vált a terü
let, majd újból tenger öntötte el. A kéregmozgás hatására a süllyedés és 
az emelkedés többször megismétlődött. Amikor a terület sekély, meleg 
vizű, szubtrópusi tenger öntötte el, mésziszap rakódott le, mely évmil
liók során mészkővé, dolomittá alakult.
Tízmillió évvel ezelőtti pliocénben a területet ismét víz borította el, de a 
Pannon-tenger folyamatosan kiédesült, és fokozatosan tavakká szakado
zott. E korszakban képződtek az agyag, agyagos-homokkő és homokkő 
rétegek. Afelső-pliocénben visszahúzódik a víz, és a terület további fejlő
désének szempontjából fontos esemény is történik, a Visegrádi- és Bör
zsöny-hegységek közt áttör az ős-Duna.
A földtörténet utolsó egymillió éve (negyedkor) hagyta nyomát leginkább 
a tájon. A jégkorszakban (pleisztocén) a vidékünk ún. periglaciális övezet
ben helyezkedett el (alacsony középhőmérséklet, kevés csapadék, de jég-
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mentes felület). Az északra elhelyezkedő törmelékmezőkről (moréna) érkező 
és lerakódó por fokozatosan vastagodó rétegben rakódott le és képezi az 
ártér mentén húzódó dombok lösz alapkőzetét. A megcsappant vízhozamú 
Duna hordalékszállító képessége is visszaesett, ezért jelentős mennyiségű 
kőzettörmeléket, kavicsos-homokot hagyott itt. A holocén időszakában 
került a területre a mai felszínt borító képződmények nagy része. A 90 
méter tengerszint feletti magasságú részeken a löszös iszap, míg az ennél 
mélyebb fekvésű területeken az öntéshomok, öntésiszap található.
Összefoglalva: a tájegység mai képe hosszú fejlődési folyamat eredmé
nyeként formálódott ki, melynek során öntésiszappal, öntéshomokkal 
fedett ártéri szintek jöttek létre.

Domborzat, felszín

Mivel a körzet kialakulását homogén tényezők formálták, így for
makincse is viszonylag egysíkú. A légi felvételeken jól látható, 
hogy a Duna milyen fontos szerepet játszott a felszín alakulásban és a 

mai formakincsek létrejöttében. Medreinek, kanyarulatainak nyomai a 
szántóföldek intenzív művelése ellenére is jól kivehetőek. A folyamsza
bályozás előtt a teljes ártér felszínét folyamatosan „átdolgozta" a folyó, 
ma a folyamszabályozási művek „léptek elő" tájformáló erővé.
Az alacsony (80-84 tszfm) és magas (85-88 tszfm) ártéri szintek és a köz
tük elhelyezkedő vizes élőhelyek teszik váltakozóvá az amúgy szegényes 
formakincseket. Az ártér élővilágát e formakincs és a Duna áradás-apa
dás változásai határozzák meg.
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Éghajlati adatok

Táblázatos formában összefoglaltam a tájegység néhány jellemző ég- 
hajlati adatát (Lehmann A. nyomán)_________ ____________________

1 Napsugárzás
Napsütéses órák száma 2000-2050 óra/év
- maximuma júliusban 300 óra
- minimuma decemberben 50 óra
Felszínre jutó napsugárzás (a napsütés) 46%-a
- maximuma júliusban 64%
- minimuma decemberben 16%
Légáramlás
Uralkodó szélirány ÉNv-i
- gyenge szelek fő iránya ÉNv, ÉK, É
- erős szelek fő iránya E, ENy, EK
Hőmérséklet
Évi középhőmérséklet 10,8 °C
Fagyos napok száma 91
- első fagyos nap október 30.
- utolsó fagyos nap április 7.
Téli napok száma (napi maximum < 0 °C) 26 nap
- első téli nap december 12.
- utolsó téli nap február 19.
Zord napok száma (napi maximum < -10 °C) 8 nap
Nyári napok száma (napi maximum > 25 °C) 82 nap
- első nyári nap május 2.
- utolsó nyári nap szeptember 25.
Hőségnapok száma (napi maximum > 30 °C) 21 nap

1 Páratartalom
1 Felhőzet (évi átlag) (az égbolt hány %-át takarja felhő) 47%
1 Derült napok száma (felhőzet < 20%) 102 nap

Borult napok száma (felhőzet > 80%) 76 nap
1 Csapadék

Éves csapadékmennyiség 624 mm
Éves vízfölösleg 18 mm
Éves vízhiány 87 mm
Hótakarós napok száma (évi átlag) 38 nap
Átlagos hóvastagság 6 cm

Országos viszonylatban elmondható,hogyaterületéghajlatakiegyenlítettebb 
az átlagosnál. Derült napok számával az országban vezető helyen áll Mohács 
és környéke. Ahőmérsékleti átlagok is magasak, de ez a téli magasabb átlaghő- 
mérsékleteknek, nem pedig a kánikulai napoknak köszönhető. Térségünkben 
korán tavaszodikésáltalábanhosszúavénasszonyoknyara(mediterránhatás). 
Az ártér csapadékviszonyai már nem ilyen kedvezőek, de a keletkező víz
hiányt az árvizek pótolták évszázadokon keresztül. Sajátossága még a terü
letnek a magas páratartalom, ami a derült éjszakákon lehűlő földfelszínnel 
együtt hűlve néhány méteres magasságig ködként jelentkezik. Ez kivált őszi 
estéken varázsolja tájat sejtelmessé, olykor félelmetessé. Misztikus látványt 
nyújt egy-egy szarvasbika, melynek csak agancsa látszik ki a sűrű ködből.
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VÍZRAJZ

A tájegység legfontosabb „vízlelő helye" a Duna, amely áradásai-apadá- 
sai révén biztosítja az ártéri rendszer működéséhez szükséges vizet.

A folyó életét legjobban a vízjárásával jellemezhetjük, ezt pedig a víz
gyűjtő területének geológiai, domborzati, éghajlati és talajviszonyai, 
növényzettel való fedettsége szabályozzák. A vízjárás időbeli eloszlá
sára döntő mértékben a vízgyűjtőben uralkodó időjárás hat. Az Alpok 
magas hegyein az olvadások megindítják az áradásokat, míg a korábban 
beköszöntő fagyok az októberi időszaktól kezdve kikapcsolják a bősé
ges vízutánpótlást, s így jönnek létre az októberi, novemberi kisvizek. 
Természetesen ettől a normális vízjárástól sokszor eltérő vízjárásokat is 
tapasztalhatunk, a mindenkori időjárástól függően.
A természetes élővilág számára az árvíz egy természetes és szükséges 
jelenség, veszélyforrást csak annak túlzott mértéke jelent, melyek általá
ban közvetett, vagy közvetlen emberi behatástól származnak. A terület 
sajátossága és a gyakorlati tapasztalatok alapján Béda-Karapancsa terü
letén a vizek nagysága a következőképpen csoportosítható:
Kisvíz (0-450 cm): a Duna nem lép ki a medréből, csak a főágban van 
jelentős vízmennyiség, a mellékágakban és Külső-Bédában minimális a 
vízszint. Az ártéri élővilág ebből a vízállásból nem profitál.
Középvíz (451-750 cm): a Duna feltölti mellékágait, kilép a medréből és a 
fokrendszeren keresztül fokozatosan feltölti az árteret. Az ártéri élővilág 
számára ez a tartomány hasznosul. A talaj feltöltésre kerül vízzel, a halak 
ívóhelyeikre vándorolnak.
Nagyvíz (751-1000 cm): megszűnik a fokokon való töltődés, a Duna 750 
cm fölött átlépi a medret kísérő övzátonyokat, és elönti a teljes hullámte
ret. A hordalék lerakódás megnő, az élővilág nagyobb részének a feltéte
lek kedvezőtlenné válnak.
Az 1873 és 2003 közötti feldolgozott adatokból az alábbi információk és 
következtetések derültek ki:
Eves átlagos vízállás értéke a vizsgált időszakban 273-611 cm között vál
takozik. Az élővilág számára hasznosuló, optimumnak tekintett 450-750 
cm-es tartományban volt az átlagos vízállás 1930 előtt az évek többségében, 
1930-1970 között az évek felében, 1970 után egyetlenegy alkalommal sem. 
Eves minimumértéke 35-385 cm, az éves maximumértéke 546-990 cm 
között változott.
A Duna vízjárásában a kisvíz (0-450 cm), középvíz (451-750 cm) és a 
nagyvíz (751-1000 cm) aránya az elmúlt 130 évben jelentősen és látvá
nyosan megváltozott. A változás jól látható az ábrán.
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A XIX. század utolsó ne
gyedében a középvizek 
uralkodtak (60%), míg a 
XX. század hasonló idősza
kában ez az arány 27%-ra 
esett vissza. A nagyvizek 
aránya csökkent, de a má
sik kettőhöz viszonyítva 
viszonylag állandó, 5%-ról, 
1%-ra esett vissza. A kisvi- 

zek aránya pedig jelentősen növekedett, megduplázódott, 35%-ról, 72%-ra. 
Összefoglalva: A fenti adatok alapján jól látható, hogy a Duna átlagos víz
állása 2 métert csökkent, a középvízi tartomány a felére esett. Nem ad okot 
bizakodásra az a tény sem, hogy a fent vázolt probléma csak egy a három
ból, melyek együttesen veszélyeztetik a ártér hosszú távú fennmaradását. 
Az ártér hosszú távú fennmaradását negatívan befolyásoló három tényező:
- medermélyülés (folytatódik)
- vízjárás változása (negatív tendenciák)
- hullámtér magasodása (feltöltődés).
Érdemes elgondolkodni azon, hogy e tendenciák mellett az ártéri élővi
lág hosszú távú megtartása hogyan lehetséges.

A VÁRHEGY ÉS A LÖSZFAL

A Baranyai-dombság keleti végén magas parttal éri el a Dunát. Ilyen 
magas part a dunaszekcsői Várhegy. A terület 1998 óta áll termé
szetvédelmi oltalom alatt Dunaszekcsői Löszfal Természetvédelmi Terület né

ven. A terület 145 méter tengerszint feletti magasságon található, 60 mé
terrel a Duna szintje fölött.
A triász kori anizuszi mészkőn pliocén és pleisztocén korú lösz és lösz
szerű üledékréteg rakódott le. Ez a lösz meredeken szakad bele a Dunába, 
mely folyamatosan bontja-mossa a partoldalt. A Várhegyet a löszplató 
többi részétől az erodált völgyek választják el. A terület jellegzetes emberi 
hatásra keletkezett formakincsei a löszmélyutak, mesterséges tereplépcsők. 
A Várhegy bővelkedik kultúrtörténeti emlékekben is. Az első emberi 
jelenlét nyomai a kora bronzkorból valók (Péceli kultúra - i. e. 210-1900). 
A bronzkor idején a földművelést is folytató zóki népek éltek itt. A vaskorban 
az illír és kelta népek telepedtek itt meg, utóbbi elterjesztette a korongolást 
a fazekasságban. A terület kedvező földrajzi helyzetét sok nép kihasz
nálta, a kelták után a pannonok, majd a rómaiak éltek itt. A területet az 
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I. században hódítja meg Róma, a 
Duna mentén határvédelmi vona
lat (Limes) épít ki. A Várhegyen 
Lugio néven létesítenek erődöt. 
Az eddigi ásatások során a római 
korból került elő a legtöbb lelet. 
A feltárások során előkerült egy 
Marcus Aurelius-szobor, sírkövek, 
téglák, használati tárgyak, pénzek. 
A löszfal tájképi értéke is igen 
magas, a Dunáról félelmetes látvány 
a fölé magasodó csupasz löszfal. 
A Várhegy tetejéről pedig festői kilá
tás nyílik a Dunára és zátonyaira. A majdnem teljesen csupasz szakadékok 
napsütötte részein él a fokozottan védett haragos sikló, kevésbé meredek lej
tőin pedig a feltűnő színű, de kis termetű apró nőszirom (Iris pumila).

A Duna vízjárása, az ártér működése

Ártérnek nevezzük azt a területet, amely a két árvízvédelmi töltés kö- 
zött terül el (hullámtér), illetve azt a területet, mely valaha hullámtér 

volt, és a folyó hatása ma is érezhető. Ez itt a Duna völgyében valaha 25 km 
széles volt, ebben a sávban változtatta évszázadok alatt kanyargós folyá
sát, mára gátak közé szorítva alig néhány kilométerre szűkült mozgástere. 
A folyó itt középszakasz jellegű, a kanyarok külső felén lévő partot bontja, míg 
a másik oldalt építi. A mosott parton a kanyar íve folyamatosan halad elő
re, míg az épített parton homokpadot rak, amely a kanyar előrehaladtával 
a parttal párhuzamosan növekszik. A túlszélesedő kanyar átvágódik és le
fűződik. Kisebb vízállásnál a Duna lassú folyása miatt nem tudja hordalé
kát elszállítani, és azt lerakva övzátonyokat, szigeteket hoz létre.
Az ártér felszínét és képét minden nagyobb áradás módosította, ezért igen 
változatos és többszintű volt. A durvább hordalékot mindjárt a meder szé
lén lelassulva rakta le, a finomabb lebegő homok a lassú apadásnál vált 
ki. Ez a magyarázata annak, hogy a medrek közvetlen partja (övzátony) 
mindig magasabb, mint a távolabb eső területek. A korábban lefűződött 
medrek lassan töltődnek föl, úgy, hogy mindig az egykori sodorvonalban 
lesz bennük víz a legtovább. Az övzátonyok révén a terület legmagasabb 
pontjai állandó és időszakos megtelepedésre váltak alkalmassá. Hátrá
nyuk viszont az volt, hogy ha az áradás szintje meghaladta a magasságu
kat, a mögöttük lévő terület egyszerre és igen gyorsan került víz alá.
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Az itt élő népek a XVIII. század végéig nem kísérelték meg útját állni az árvi
zeknek, és szűk területre korlátozni azt, hanem minél nagyobb területeket 
próbáltak bekapcsolni e természetes légzésbe. Az évenként érkező nagy víz
tömegeket mesterséges fokok és csatornák segítségével szétvezették az ártéri 
tavakba, mélyedésekbe, kaszálókra, legelőkre, gyümölcsösökbe. Közben a 
lassú áradással párhuzamosan mentették az értékeiket és az állataikat.
Ez a fentebb leírt módszer a fokgazdálkodás, amely minimálisra csökkentette 
az árvíz pusztító hatását, valamint különböző haszonvételek formájában 
biztosította a megélhetést az itt élő emberek számára. A rendszer műkö
dését a fokok biztosították (fok: a víz oda-vissza szállítására alkalmas csa
torna). Az elsődleges fokok a folyó medréből vezették a vizet a lefűződött 
holtágakba. A vízzel feltöltött holtágakból másodlagos fokokon keresztül 
minden alacsonyabb fekvésű területbe el lehetett vezetni a vizet. Egy-egy 
fok gyakran egész sor tavat látott el vízzel. A vizek be- és kivezetésére 
készített mesterséges fokok fenntartása jelentős szakértelmet és munka
erőt igényelt. A XVIII. század mérnökei és közgazdászai nem ismerték 
ezeket a haszonvételeket. Lecsapolások és az ártér szűkítésével biztonsá
gos búzatermő földnek való területeket kívántak elhódítani a természettől, 
melynek kedvezőtlen hatásai 150 év után most kezdenek jelentkezni.
Az itt kialakult sajátságos élővilágnak, mint ökológiai rendszernek - bele
értve az erdőket, rovarokat, madarakat, halakat, még magát az embert 
is, egyszóval mindent - legfőbb mozgatórugója, lelke a Duna folyó, 
ezen alapszik az ártéri élet. A Duna szabályozása előtt a természetes 
folyamatok még sokkal jobban érvényesültek, mint manapság. A folyó 
a megismétlődő árhullámai révén évente több alkalommal megjárta a 
hullámteret. Megtermékenyítette annak talaját, éltető vízzel látta el az 
erdőket, lehetővé tette a halállomány szaporodását, ívását. Az áradások 
közül a legnagyobb szerepe a tavaszi, nyár eleji zöldárnak van, amely egy
beesik több halfaj szaporodási idejével. Számtalan kisebb-nagyobb vizes 
gödröt, tavat maga után hagyva halivadéknevelő területeket hozott létre. 
Az árhullám visszahúzódása után a zsenge halivadék optimális életfel
tételeket talált a táplálék és a búvóhely tekintetében egyaránt. A sekély, 
langyos, könnyen felmelegedő vizekben gyorsan fejlődött, és erre, mint 
táplálékbázisra épültek a nagy madárkolóniák, a gémtelepek is. A későbbi, 
elsősorban őszi áradások alkalmával a megerősödött halivadék visszaju
tott az anyamederbe, és biztonsággal áttelelhetett. A következő évi zöld
árral aztán ismét kijutott, és a folyamat kezdődött elölről.
A folyamszabályozást követően a hullámtér töredékére zsugorodott az 
árhullámok fel- és lefutási sebessége, idejük rapszodikusabbá vált, és ez 
kedvezőtlen hatást gyakorolt az élővilágra. Ennek hatására csökkent az itt
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élő fajok száma, és egyes fajok példányszáma is. Bár a folyó most sem szállít 
kevesebb víztömeget a szabályozás előttinél, mégsem tud annyiszor kijutni 
a területre. Ennek oka a mederbemélyülésben rejlik. A gátakkal kisebb kereszt
metszetbe szorították a vizet, tehát gyorsabb sodrásra kényszerítették, ezál
tal mélyebb medret vágott be magának. Összességében elmondható, hogy 
a folyamszabályozás óta közel másfél méterrel mélyült a Duna medre. Ez 
sajnálatos módon a hullámtéren is érzékeltette káros hatását, mivel a talaj
víz is alábbszállt. Ennek következtében megindult egy ún. növényvándorlás 
a folyó felé, minek során a peremterületekről a Duna felé „vándoroltak" 
a fajok. Termőhelyi igényüket már csak egyre közelebb a meder felé találták 
meg, távolabbi részekről eltűntek, kipusztultak.

Élet az ártéren, és az ártéri gazdálkodás

fokrendszer révén működő ártéri rendszer nemzedékek megélheté-
t- vsét szolgálta évszázadokon keresztül, a legkülönfélébb formák
ban, ezt hívjuk ártéri gazdálkodásnak.
A fokokkal szétterített vízzel együtt az ártérre húzódott a hal is. Az ismétlődő 

^áradások nagy halbőséget biztosítottak ezeken a területeken. A halászat az 
ártéri ember jellegzetes foglalkozása, a halfogás módja az idő múlásával és 
a technika fejlődésével sokat változott. Az ártéren járó-kelő ember alkalom
szerű halászatának eszközei: kézzel való halfogás, baltával való halfogás, 
lékes halfogás, szigonyozás, tapogatózás, emelőháló, csontos kece, viliing, 
vejsze, varsa, kerítőháló, húzóháló, tükörháló és lesháló.
Az ártéri falvak lakói az év legnagyobb részén csak vízi úton tudták földjei
ket, erdeiket, szállásaikat megközelíteni. Csónakkal (csónik) jártak a terü
leten, melyet egyetlen nyár- vagy fűzrönkből faragtak ki. A mai ladikok is 
megőrizték a hagyományos formát és méretet, de már deszkából készülnek. 
Nádvágásra (nádalás) akkor került sor, ha a vizek tartósabban befagytak, 
és már az embereket is megbírta. Lábukra jégpatkót kötöttek, és rövid 
nádkaszákkal (gorzsákkal) vágták a nádat közvetlen a jégfelszín fölött. 
A nádat gyékénnyel kötötték kévébe, és gyalogszánkón húzták ki a vízte
rület szélére. A nádat tavasszal szállították és adták el. Leginkább tetőfe
désre használták, de került belőle ue/szének, kunyhónak, szélfogónak is.
A faizás a lakosság részesedési joga az erdőből. Ez ott volt a legnagyobb, 
ahol az erdősültség is nagy volt. Az uszadékfa azé volt, aki kievezett vele, 
ha azon más tulajdonjegye még nem volt. Száraz fát tűzifa céljára a közös
ség erdeiből bárki egyenlőn vághatott. A fát fejszével, szekercével döntöt
ték le, de a kimosott gyökerű fáknál alkalmazták a még tartó gyökerek 
átégetését is. Csontolás (botolás) a fűzfáknál általános volt, fejszével a törzs 

215



Omacht Zoltán: Béda-Karapancsa Tájegység

fölött elvágták az ágakat, ezért az így „kezelt" fák törzse igen vastag, míg 
koronájuk kicsi. Az erdei munkákat társasan végezték, a kivágott fát a 
vízpartra hordták, és onnan szállították el vízi úton. A helyiek úgy mond
ták, „fát csinálunk az erdőben", ezt a mai vágástakarítást végző lakosság 
is így mondja. A tűzifát a fiatal erdők tisztításából szerezték be, aminek 
felét munkabérként kapták, másik felét olcsón megválthatták.
A régi hazai gyümölcsfajták igen nagy számban voltak találhatók az ártéri 
erdőkben, illetve az irtásokon kialakított gyümölcsösökben. A folyamszabá
lyozással termővé tett szántóföldeken kevesebb munkával is meg lehetett 
keresni a kenyérre valót, így a gyümölcsösökkel felhagytak. Az itt termesz
tett fajták elsősorban az alma, körte, szilva, cseresznye, meggy, barack, 
dió voltak, ezeket messze földre hordták piacra. Ezenkívül házi haszná
latra termesztettek somot, berkenyét, piszkét (egres), lasponyát, bodzát, 
kányabangitát. A gyümölcsöt és a gombát aszalással tartósították. Az ártéri 
gyümölcsösökben kasos méhészkedést folytattak, egyrészt a megtermékenyí
tés elősegítésére, másrészt méznyerés céljából. A hajdani szerzetesi méhész
kedés emlékét őrzi a Barátok méhese elnevezésű területrész.
Az 1830-as évek előtt a területen nagyvad jelenléte nem bizonyított, 
esetleg vaddisznó fordulhatott elő. Az akkor előforduló vadfajok a vízi 
szárnyasok (réce, szárcsa), farkas, róka, vadmacska, vidra. A szárcsát és 
récéket fordított varsával fogták, és előszeretettel fogyasztották. Nagy 
hagyományai voltak a tojásgyűjtésnek is. Az 1850-es évek után kezdett 
el szaporodni a szarvas és a vaddisznó az erdőben.
Az ártér magasabb, vízzel csak ritkán és rövidebb ideig borított területei 
alkalmasak az ártéri zárótársulás, a tölgy-kőris-szil ligeterdő kialakulá
sára. Azonban ezeken a területeken lehetett biztosítani az állatállomány 
ellátásához szükséges takarmány megtermelését is, ezért ezen erdők 
irtásával keletkeztek a rétségi kaszálók és rétek. Az erdők kitermelése és 
rétté alakítás volt az irtás. Az irtás végeztével a rétet folyamatos kaszálás
sal védték a nád és fűz megerősödésétől és térfoglalásától. A rétet néhány 
évi felhagyás vagy magasabb árvíz után a természet visszahódította, és 
megkezdődött a beerdősülés.
Az ártér legértékesebb haszonvétele az állattartás volt. A háznál általában 
a munkaállatokat tartották; a szálláson, ártéren lévő jószágaikat gyakran 
el is tagadták. A területen már a középkorban is jelentős számú lovat 
tartottak. Az itteni lovak fajtája magyar parlagi ló volt, ami rokonságot 
mutat a honfoglaló magyarok tarpán jellegű lovaival. Az összetartozó 
lovak kis csoportokat alkottak, és szabadon legeltek és szaporodtak a 
nagy ártéri réteken kora tavasztól késő őszig. A területen a nagyszarvú, 
fehér, magyar parlagi marhát tartották (magyar szürke marha). Ezeket a szi
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laj gulyákat még megtalálhatjuk a területen a XX. század elején is. Ezek 
a marhák kiváló exportállatok voltak, mert a szilaj ártéri tartás miatt a 
lábon hajtás nem okozott gondot az állományban. A sertésfalkák tartása a 
makkos erdőkben, mocsarakban, nádasokban is gyakori volt. Valószínű, 
hogy az ártéri rétet két disznófaj népesítette be, a siska és a mangalica. 
A XIX. század közepe előtt a juhok legeltetése nem volt jellemző az árté
ren, csak télen béreltek itt legelőt a juhászok. 1850 után egyre elterjedtebb 
lett a juhtartás. Jellemző fajták a racka, a cikta, a cigája és a merinó.
A vontatott hajók számára kialakított vontatóutak kialakításával megkez
dődött az ártéri rendszerek hanyatlása. A vontatóutakon keresztülhaladó 
fokok akadályozták az igásállatok közlekedését, ezért Mária Terézia betöl
tésükről rendelkezett. A fokok betöltésével párhuzamosan megkezdődött 
az elmocsarasodás, mert a kiöntött árvíz a fokok hiánya miatt nem jutott 
vissza a mederbe. Ezen „áldatlan állapotok" felszámolására megkezdőd
tek a lecsapolások és a gátépítések, valamint a hajózhatóság javítása érde
kében a kanyarulatok átvágásai. A mentett oldalon lévő területek nem 
kapták meg az évi rendszeres elöntést, mely tápanyagot és éltető vizet 
hozott a területre. Ellenben a hullámtéri területen rakódik le mindaz a hor
dalék, mely korábban a teljes ártéren eloszlott, így fokozva a feltöltődési.

Vizes élőhelyek, kisvizek

tájegység területének több mint 25%-át hosszabb-rövidebb ideig
víz borítja. Ehhez hozzátartozik a Duna folyó, a mellékágai, vala

mint a holtágak. Beletartoznak a tavak, mocsarak, fokok, kisvizek és még 
az időszakos vízterületek: gödrök, kobolyák, kubikok is. A vizek sokasága 
meghatározó a tájegység élővilágának életében. Területi kiterjedésüknél 
és igen nagy fajgazdagságuknál fogva számtalan állat- és növényfajnak 
nyújtanak szaporodó, táplálkozó- és pihenőhelyet. Különösen jelentősek 
az ún. kisvizek, melyek természetes „rendeltetésük" szerint lehetnek: bé
kabölcsők, madáretető tavak vagy halívató helyek.
Különböző növénytársulások egymásutánisága, fejlődési sora alkotja a 
szukcessziós folyamatot. A vizek szukcessziója a folyótól indul és az ártéri 
erdőkben végződik. Először a folyó kanyargó mozgása (meanderezése) 
révén mellékágak fűződnek le, majd holtágakká, tavakká alakulnak. 
A szerves anyag folyamatos felhalmozódása miatt nyílt vízterületük 
egyre csökken, megkezdődik a feliszapolódás - egyes tavakban a 12 
méter mélységet is eléri a lágyiszap vastagsága. A vízinövényzet egyre 
sűrűbbé és bujábbá válik, végül teljesen befedi a felszínt. Megindul a lápo- 
sodás vagy mocsarasodás folyamata. Végül a vízfelszínt borító növény-
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takaró is megváltozik, kisebb fák, bokorfűzek jelennek meg rajtuk, majd 
az alattuk lévő vízmennyiség is lecsökken, összezsugorodik, és nedves, 
vizenyős rétté alakul, amely idővel beerdősödik. Persze ez a folyamat 
igen lassan, évszázadok alatt játszódik le. Számos kisvizünk közül szinte 
mindegyik stádiumra találunk példát. Ezek állat- és növényvilága is 
sajátságos és változatos, az adott fejlődési szakaszra jellemző, ezért fontos 
valamennyi megőrzése. A változatos élőhelyük révén a vizek számtalan 
halfajnak adnak otthont. A Magyarországon előforduló 75 halfaj közül 
az eddigi kutatások szerint 54 faj előfordulását sikerült bizonyítani a táj
egységben, ami igen magas fajszámnak tekinthető. A vízinövényzettel 
gazdagon benőtt hínáros tavak jellemző halfaja a compó (Tinca tinca), a 
réti csík (Misgurnus fossilis) és a széles kárász (Carassius carassius). Ezek a 
fajok annyira megritkultak, hogy begyűjtött példányaiból génbankot tart 

fenn a tájegység. A halak mel
lett számos védett vízinövény is 
díszíti a kisvizeket. Külön érde
mes megemlíteni a békaliliomot 
(Hottonia palustris), mely nagyon 
szép, és emellett fontos indiká
tor (jelző) növény. Kimondottan 
tiszta vizeket szereti, természe
tes élőhelyet jelezve. A mindenki 
számára ismert fehér tündérrózsa 
(Nymphaea alba) több száz négy
zetméteres telepekben is elfor
dul. Bár egyelőre még nem védett

a vízilófark (Hippuris vulgaris), amely 
a róla elnevezett, védelemre tervezett 
társulást alkotja. Szintén nem védett, 
de kis sárga virágaival nagyon deko
ratív a közönséges rence (Utricularia 
vulgaris), amely rovaremésztő élet
módja miatt nevezetes.
Vizeink adnak otthont a fokozottan 
védett vidrának (Lutra lutra). Szeren
csére még jó pár család találja meg az 
életfeltételeit ebben a térségben. Bár korábban kipusztult, de visszatele
pítés révén újra láthatóak a hód (Castor fiver) jellegzetes rágásnyomai a 
vizek mentén. A kisvizekben táplálkoznak a nagy gémtelepek madarai 
is. Nyár vége felé a kiszáradó tavacskákban besűrűsödik a halivadék és 
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terített asztalt kínál a madaraknak. Nem ritka, hogy olykor 50-60 fekete 
gólya és 100-150 kócsag tartózkodik ezeken a területeken. Az erdőkben 
fészkelő szürke gém (Ardea cinerea) kolónia meghaladja a 300 párt, melyek 
szintén hallal táplálkoznak.

Nádasok, gyékényesek

Duna folyó mellékágai mentén kisebb; a lefűződött, vagy a fo-
Z Vlyamszabályozás által levágott ágak mentén nagyobb nádasok ala
kultak ki. Mivel a nádgazdálkodás több évtizede megszűnt, a madár
világ háborítatlanul szaporodhatott ezeken a területeken. Ezáltal olyan 
fajok is meg tudtak telepedni, melyek csak az öreg, le nem vágott, ún. 
avas nádban találják meg a fészkelési feltételeiket. Ilyen faj például a vö
rös gém (Ardea purpurea), melynek vízi-rovar fogyasztása jelentős. Há
rom nagyobb nádasban alakult ki gémtelep, ahol a fészkelő párok szá
ma többszázas nagyságrendű. Legnagyobb számban fészkel a bakcsó 
(Nycticorax nycticorax), de a kiskócsag (Egretta garzetta) és nagykócsag 
(Egretta alba) állománya is jelentős. A hazai természetvédelem ez utób
bi fajt választotta címermadarának. A nagyobb kiterjedésű összefüggő 
nádasokban a bölömbika (Botaurus stellaris) is előfordul néhány párban. 
A kiritkult nádasok jellemző költő faja a nyári lúd (Anser anser), amely 
az egyetlen költő vadlúdfaj hazánkban.
A tavak elmocsarasodása során a nád (Phragmites communis) helyét 
egyre inkább a gyékény váltja fel. Elsősorban a keskenylevelű gyékény 
(Typha angustifolia) a gyakori. Ilyen helyeken költ a kis vízicsibe (Porzana 
parva), vagy a vízityúk (Galinula chloropus). A nád és a gyékény határán 
az elmocsarasodó területeken találkozhatunk a fokozottan védett cigány 
récével (Aythya nyroca), vagy a Magyarországon nagyon ritka, de a tájegy
ségben néhány párban költő üstökös récével (Netta rufina) is. Gácsérjának 
piros csőre és narancssárga feje egészen különleges látványt nyújt.
A nádasok országosan visszaszorulóban vannak, pusztulnak. Ennek első 
jele az ún. babásodás, amikor az egybefüggő nádasok felszakadoznak, 
nyílt vízfelületek jönnek létre, és a nád csak kis csoportokban, babában 
hajt ki. A pusztulás oka összetett és egyelőre nem ismeretes. A nádasok 
természetvédelmi kezelése is sokrétű. A szervesanyag-felhalmozódás 
elkerülésére és a nád megújulása érdekében kaszálni kell, de évente más
más helyen öreg nádfoltokat is meg kell hagyni az élővilág érdekében.
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Nedves rétek, száraz gyepek

A nedves rétek a különböző magasságú ártéri szinteken alakultak ki ön
tés- és réti talajokon. A talajvízszint nagymértékben ingadozik, csak 
időszakosan található a felszín közelében. Jellemző növénytársulásai:

Mocsárrét újév napján

az ártéri mocsárrét (Carici- 
Alopecuretum pratensis) gyakran 
kerül hosszabb ideig elárasztás 
alá. Uralkodó faja a réti ecset
pázsit (Alopecuretum pratensis). 
Jellegzetes védett növénye a 
nyári tőzike (Leucojum aestivum), 
ami csoportosan fejlődő hagy
más növény, áprilisban hozza 
3-7 fehér harangszerű virágát. 
Májustól szeptemberig virágzik 
a sötétlila bókoló virágú réti isza
lag (Clematis integrifolia). Magas, 

karcsú szárán 1-4 ibolyakék virágot 
hoz a szibériai nőszirom (Iris sibirica), 
melyet ősszel is könnyen felismerhe
tünk magas, száraz kórójáról. Ember
magasságúra is megnő az aranysárga 
sátorozó virágzatú mocsári aggófű 
(Senecio paludosus).
Réti csenkeszes nedves kaszálórét (Cirsio 
cani-Festucetum pratensis) az előző tár
suláshoz képest szárazabb, a magasabb 
térszíneken fekszik. Meghatározó növé

nye a réti csenkesz (Festuca pratensis), tavasz- 
szal jellemzői a réti boglárka (Ranunculus 
aeris) és a mezei cickafark (Achillea millefolium). 
Jellegzetes színfoltja ezen réteknek a őszi 
kikerics (Colhicum autumnale), melynek lilás 
virágai augusztustól borítják a gyepterüle
tet, több százezer példányban virágszőnye
get alkotva.
Fokpartokon találkozhatunk a védett fekete 
galagonya (Crataegus nigra) példányaival,Fekete galagonya
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melynek ötmagvú szénfekete 
termése meglehetősen szokatlan 
látványt nyújt a piros termésű 
galagonyákhoz képest. Hazánk
ban kizárólag a Duna Budapest 
alatti szakaszán maradt meg, leg
nagyobb példányai itt találhatók. 
A nedves rétek lakója a foko
zottan védett haris (Crex crex). 
Tojásos fészkeinek megóvása 
érdekében a kaszálási munká
kat körültekintően kell szer
vezni és elvégezni. Vízparti
sávban találkozhatunk a nagy pompás tűzlepke (Lycaena dispar rutila) pél
dányaival, melyeknek nyár végén repülő második nemzedéke tűzpiros 
szárnyával gyönyörködteti a szemet. Táplálkozni jár ide a fehér gólya 
(Ciconia ciconia) és a fekete gólya (Ciconia nigra).

Feher gólya táplalkozo-területen

A nedves rétek a szukcesszió 
következtében beerdősülnének 
és ártéri ligeterdők (Alno-Ulmion) 
alakulnának ki, ezért fenntar
tásukról gondoskodni kell. 
A kezelés egyik módja a kaszá
lás. A kaszálás idejének és mód
jának alkalmazkodnia kell az itt 
élő védett értékek életciklusá
hoz. A kezelés másik módja a 
legeltetés, ami őshonos magyar 
szürke marhával történik.
A száraz homoki gyepek csak 
minimális területtel képvi

seltetik magukat. Kiemelkedő rovartani értékük a sisakos sáska (Acrida 
hungarica), amely különleges formájú fejéről kapta a nevét.

Ártéri erdők

Artéri erdeink a folyamszabályozást követően két részre váltak, egy
részt a hullámtéren maradtak, másrészt a mentett oldalra kerültek. 
A hullámtéren találjuk a mély és középmély termőhelyeket, míg a mentett ol

dalon a középmagas és magas termőhelyek húzódnak.
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Magyar színjátszó lepke

Csonioros fekete nyár törzse

Közvetlen a folyó partján alakulnak ki a bokorfűzesek, ahol kevés a 
tápanyag, ezért társulása fajszegény. Ezzel a társulással kezdődik az 
erdősödés folyamata. A bokros idővel, a tápanyag dúsulásával fejlődés
nek indul, a szomszédos fák koronája összeér, záródik. Afehér fűz (Salix 
alba) az uralkodó faj, ami idővel kigyérül, ligetesedik, tisztások, napsü

tötte foltok jönnek létre, ahol dús 
aljnövényzet alakul ki, és megje
lennek a nyarak. A fűzesek jellemző 
védett lepkefaja a magyar színjátszó 
lepke (Apatura metis), ami kizárólag 
ezzel táplálkozik.
A fűznél magasabb térszínen talál
juk a nyárligeteket. Ennek a tár
sulásnak a jellegzetes faja a fekete 
nyár (Populus nigra). Megjelenési 
formája változatos, törzsének alsó 

szakaszán az alvóriigyek összenövéséből 
alakul ki a csomorosság. Az elmúlt időszak 
erdészeti gazdálkodása számára nem 
képviselt értéket, ezért olyannyira vissza
szorult, hogy teljes eltűnésének veszélye 
fenyeget. A térszín emelkedésével a fekete 
nyarat a fehér nyár (Populus alba) váltja fel. 
Ezeken a területeken fordul elő elszór
tan a védett borostás sás (Carex strigosa). 
Az övzátonyok felső részein találkoz
hatunk a dunavölgyi csillagvirág (Scilla 
vindobonensis) lila virágaival.

I A legmagasabb
I ártéri térszinteken i 
I - ezek mind mén- •
| tett oldalon - találhatók a tölgy-kőris-szil ligeterdők. 
| Az erdőt alkotó főbb faj a kocsányos tölgy (Quercus 
I robur), a vénic szil (Ulmus laevis) és a magyar kőris 
I (Fraxinus angustifoli ssp. pannonica). Ezen fajok 
I alatt igen dús cserje és lágy szárú szint alakult ki. 
I A cserjeszint jellegzetes védett növénye a jerikói lőne 
I (Lonicera caprifolium), a lágy szárú szintben találjuk 

a rózsaszínes-vörösbarna sakktáblaszerűen foltos 
| virágú kockás liliomot (Fritillaria meleagris).
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Ezek a természetes erdőtársulások már csak 
igen kis arányban, mozaikszerűen találhatók a 
területen. Az elmúlt időszakban a természetes 
erdőtársulások helyett kultúrerdőket és faültet
vényeket hoztak létre, gyakran klónozott fafa
jokból. A faültetvények egy-két fafajból állnak, 
cserjeszintjük gyakorlatilag nincs, lágyszárú fló
rájuk szegényes, többnyire nem őshonos (tájide
gen) fajokból áll. Ez a mesterséges környezet a 
természetes erdők fajgazdagságához (diverzitás) 
képest annak 2%-át sem éri el. Ezen erdőkben 
jelennek meg az idegenhonos, agresszívan ter
jedő (invazív) fajok, mint a bálványfa, magas 
aranyvessző, selyemkóró stb. Ezek a fajok rövid idő alatt nagy területe
ket foglalnak el, kiszorítva onnan az őshonos növényeket-állatokat.

Kockás liliom

Öreg tölgyesek

Ama száz évnél idősebb tölgyesek a folyamszabályozást követően 
többnyire az ármentett oldalra kerültek, kapcsolatuk megszűnt a 
folyóval, de területi kiterjedésük folytán továbbra is meghatározói ma

radtak a bédai erdőképnek, amely a nagy tölgyeseiről volt híres. AII. vi
lágháborút követően az értékes faanyag kitermelése egyre inkább elő
térbe került, és a nyereségérdekeltségű fahasználat lett a fő erdészeti 
szempont, amit sajnos az erdősítések mértéke nem követett. Volt olyan 
húszéves periódus, amikor szinte egyáltalán nem ültettek tölgyet Bédán, 
de a fakitermelések továbbra is folytatódtak. Mindehhez hozzájárult még 
a környezeti tényezők romlása, a talajvíz jelentős mértékű csökkenése, a 
nemesnyár érdekeltségű fafajpolitika is. Ezen hatások összességének kö
szönhetően a hajdani legendás hírű öreg tölgyesek területaránya 3,5%-ra 
(80 ha) csökkent. A tölgyesek a legmagasabb szintű erdőtársulások, kö
vetkezésképpen a diverzitás (fajgazdagság) is itt a legnagyobb. A hajdani 
nagy keményfaligetek botanikai, zoológiai értékei mára már csak itt tud
tak fennmaradni szigetszerűen.
Az ízeltlábúak közül külön érdemes megemlíteni a pókokat. A terület kuta
tása során negyven olyan faj került elő, amely kizárólag itt él, valamint 
további két faj, melyet Magyarországon mind ez idáig csak itt találtak 
meg: Porrhomtna montanum, Phintella castiesiana. Az erdőben elkorhadó 
tölgytuskókban fejlődik a szarvasbogár (Lucanus cervus) és az orrszarvúbo
gár (Oryctes nasicornis).
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A védett lágy szárú növények közül elsősorban az orchideafajok a jel
lemzők. Kizárólag az öreg tölgyesekből került elő a kislevelű nőszőfű 
(Epipactis microphylla), a zöldes sarkvirág (Platanthera chlorantha) és a két- 
levelű sarkvirág (Platanthera bifolia), mely csodálatos illatával hívja fel 
magára a figyelmet. Gyakran találkozhatunk a dekoratív madársisak- 
(Cephalanthera) fajokkal is.
Számos madárfaj találja meg itt az életfeltételeit, kizárólag ilyen öreg 
állományokhoz kötődve. Ilyen például a fekete gólya (Cicoma nigra), mely 
Bédán kizárólag a 90 év fölötti tölgyek oldalágain fészkel. Az ilyen típusú 
élőhelyek megfogyatkozása miatt állománya veszélyben van. Farepedé
sekbe, kiszáradó öreg fák kérge alá építi fészkét a rövidkarmú fakusz (Certhia 
brachydactyla). A fekete harkály (Dryocopus maritus) főleg táplálkozni jár ide. 
A jellegzetes nyávogó hangjáról ismeretes macskabagoly (Strix aluco) az 
öreg fák odvaiban tanyázik. Mindenképpen említést érdemelnek az ártéri 
denevérfajok is. Közönségesnek mondható a törpedenevér (Pipistrellus 
pipistrellus), de az országosan nagyon megritkult és fokozottan védett tavi 
denevér (Myotis dasycnetne) is jelentős szülőkolóniákat alkot.
A tájegység öreg tölgyesei gazdag és speciális élőviláguk révén kiemelt 
természetvédelmi jelentőségűek, tájképileg is meghatározók. Kivétel 
nélkül fokozott természetvédelmi oltalom alatt állnak. Fenntartásuk, 
megőrzésük a Nemzeti Park egyik kiemelt feladata.

Egyedülálló madárvilág

A tájegység a nagy gémtelepek mellett számtalan más fajnak nyújt 
otthont. Igen jelentős a ragadozómadár-állomány. Mindenek előtt 
a réti-sas (Haliaétus albicilla) populációról érdemes megemlékezni, amely

a költőállomány mellett a téli idő
szakban számos külföldi - elsősor
ban Horvátországi - példányokkal 
bővül. Ezáltal a Duna magyarorszá
gi alsó szakasza fontos telelőhely- 
lyé is válik. A réti sas mellett néhány 
párban költ a kerecsensólyom (Falco 
cherrug) is, előbbit gyakran leverve a 
fészkéről. Az ártéri ligeterdők meg- 
ritkulásával a barna kánya (Milvus 
migrans) is roppant módon veszé
lyeztetetté vált, de szerencsére az ál
lománya már erősödőben van. A ha-

224



Omacht Zoltán: Béda-Karapancsa Tájegység

zai állomány közel 5-10%-a költ a tájegység területén. Mivel a környezeti 
hatások változásaira érzékenyen reagál, ezért fontos indikátor faj. A nyá
ri, késő őszi időszakban a terület fontos pihenő- és táplálkozóhely. Az or
szágot elhagyni készülő madárcsapatok utoljára itt tudnak kiadósán táp
lálkozni és megpihenni. Ezt fényesen bizonyítja az a tény, hogy a vonuló 
fekete gólyák közel egy hónappal tovább maradnak a térségben az ország 
más területeihez képest. Télen a lúd- és récecsapatokhoz tartozó számta
lan faj tartózkodik a Dunán. A telelő állományuk többezres nagyságren
dű. Gyakori téli vendég a nagy bukó (Mergus merganser) is. A tájegység vi
zei nemzetközi szerződés hatálya alá tartozó, ún. Ramsari területek, min
dennemű vízivad vadászata tilos.

Látogathatóság, elérhetőség

tájegységet megtekinteni vágyók gyalogos, kerékpáros és vízi tú-
Z Vraútvonalak közül válogathatnak. A vízitúrázók, sátorozók kije
lölt táborhelyeken éjszakázhatnak. Szakvezetéssel egész és félnapos túrá
kat lehet igénybe venni a következő programokkal: Mohácsi Történelmi 
Emlékhely, Fehér Gólya Múzeum, Nagypartosi Tanösvény, sétahajózás, sé- 
takocsizás, kenu- és kerékpárbérlés. A fenti programokat előzetes egyezte
tés alapján tudjuk biztosítani. Telefon: (72) 517-222, e-mail: komlos@ddnp. 
kvvm.hu, wodtke@ddnp.kvvm.hu. A Béda-Karapancsa Tájegységről bő
vebb információ olvasható a www.ddnp.hu internet címen is.

Természetvédelmi kezelés

tájegység természeti értékeinek felkutatása, felmérése, dokumen-
Z Vtálása, őrzése, kezelése, monitorozása és bemutatása a Duna- 
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság feladata, melyet a Természetvédelmi 
Őrszolgálat útján valósít meg. A tájegységben jelenleg négy természet
védelmi őr dolgozik.
A napi munka során a területen feltárt új természeti értékeket (védett 
állat- és növényfajok) térképen rögzítjük, melyek változásait a későb
biekben folyamatosan nyomon követjük. A kritikus időszakokban (pl. 
virágzás) őrizzük, a károsítások megelőzése érdekében. Károsítás esetén 
az őrszolgálat tagjai eljárnak az elkövetővel szemben.
Az igazgatóság vagyonkezelésében lévő területeken végzett munkák 
végrehajtását úgy kell szervezni, hogy az alkalmazkodjon a védett 
természeti értékek életciklusához (pl. magszórás utáni kaszálás, haris 
költés utáni kaszálás).
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Fekete gólya fészkének megerősítése Vidraház kihelyezése a Riha-tavon

Eleség kihelyezése 
énekes madarak számára

A veszélyeztetett fajok érdekében szaporodó-, búvó- és táplálkozóhelyek 
kerülnek kialakításra. Télen eleség kihelyezéssel próbáljuk a túlélés koc
kázatát csökkenteni. Az invazív fajok visszaszorítása folyamatos erőfe

szítést igényel, melyre gyakran szervezünk 
természetvédelmi táborokat. Gyakori prob
lémánk a nagy mennyiségű szemét, mely
nek egy része a Dunán úszva érkezik, másik 
részét helyben dobják el. Évente szervezett 
szemétszedéssel igyekszünk a hulladék 
mennyiségét csökkenteni.
Az őrszolgálat feladatai közé tartozik az 
engedély nélküli tevékenységek (illegális 
horgászat, halászat, fakitermelés) felderítése 
és felszámolása is.
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Összegzés

A Béda-Karapancsa Tájegység a Duna-Dráva Nemzeti Park dunai 
szakaszának déli részén terül el, Mohács város térségében. Terü
lete több mint 10.000 hektár, amely nagyrészt ártéri erdőkből, vizekből, 

mocsarakból áll. A területnek különösen értékes részei a százhúsz év fe
letti öreg tölgyesek, valamint a vizes élőhelyek.
Az öreg tölgyesek adnak otthont számos fokozottan védett madár- és 
denevérfajnak, és a védett orchideaféléknek.
A Duna folyó vizét a fokrendszer teríti szét a hullámtéren, sok vizes élőhe
lyet hozva létre. Ezek az élőhelyek nyújtanak táplálkozó-, fészkelőhelyet 
a költőmadár-állománynak és táplálkozó-, pihenőhelyet a vonuló madár
csapatok részére.
A fenti természeti értékek 
megőrzése természetvédelmi 
kezelés útján valósul meg. 
Ennek keretén belül végezzük 
a fokrendszer újraélesztését; 
őshonos, veszélyeztetett fajok 
szaporítását, fenntartását; 
tájidegen fajok visszaszorítá
sát; védett természeti értékek 
feltárását és monitorozását. 
Az ősi tájhasználat nép
rajzi emlékeinek felkutatása, 
bemutatása is feladatunk.

Irodalomjegyzék

Andrásfalvy Bertalan: Duna mente népének ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya megyében az 
ármentesítés befejezéséig. - Tolna Megyei Tanács Levéltára, 1976
Deme-Omacht: A Duna mentén, a szekcsői Várhegytől az országhatárig, Béda-Karapancsa Táj
egység természeti értékei - DDNPI 2005
Erdősi-Lehmann : Mohács földrajza - Mohács Városi Tanács 1974
Omacht Zoltán: A Duna vízállásváltozásai, és ennek összefüggései a Béda-Karapacsa Tájegység
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GROSSVENEDIGER (3674 m)
- ELÉRHETŐ ALPESEK -

A szerzők a túra kezdetén, Matreier Taiiernhaus

Bátai István, Bátai Istvánná, Bátai András, ifi. Bátai István

A következő túrával akár
3600 méter fölé is hatol

hatunk, az örök hó és jég biro
dalmába. Ha megelégszünk a 
gleccser közvetlen közelségé
vel, azt nem akarjuk meghódí
tani, úgy az út első része köny- 
nyen teljesíthető bárki számára, 
aki otthonosan mozog nyáron a
Magas-Tátrában vagy hasonló 3000 m alatti hegyen. Ekkor speciális ma
gashegyi felszerelés nélkül 2900 méterig kapaszkodhatunk, ahol az Al
pok népszerű csúcsaira törő tömegektől sem kell tartanunk.
Első magashegyi tapasztalataimat a Magas-Tátrában szereztem, még 
a 70-es években. Pár év után a nagy hegyek, a magasság és a kaland 
utáni vágy elrepített minket az Alpokba. Győrfy Misi vezetésével 1980- 
ban nem is adtuk alább, mint a Grossglockner, Mont Blanc és a Monte 
Rosa. Három hét, három csodálatos, felejthetetlen csúcs. Ezt követően 
már feleségemmel kettesben csavarogtunk a havasokban. A Júliai-Al- 
pok, az Aletsch-gleccser és a Dolomitok után 1984-ben másztuk meg a 
Grossvenedigert.
Sok év telt el azóta, mindig volt a családban kisgyerek, legalábbis elég 
kicsi ahhoz, hogy az igazán nagy hegyeket hanyagoljuk. A havasok utáni 
vágy azonban sosem múlik el, esetleg szunnyad. A gyerekek felnőttek, 
tehát ismét indulni kell! Hosszas tervezgetés és a felszerelés felújítása 
után a választás az általunk már ismert Grossvenedigerre esett. Első csa
ládi alpesi túraként ezt néztük ki a fiúknak, mint beavató út a gleccserek 
világába (lányunknak sajnos más teendője akadt).
Július végén indultunk Pécsről. Körmend, Graz és Lienz érintésével, 640 
km megtétele után estére érkeztünk a Magas Tauernbe, a Venediger és a 
Granatspitzcsoport ölelésében fekvő, mindössze pár házból álló Matreier 
Tauernhaushoz (1512 m). A csomagtartóban ott lapult a campingfelsze- 
relés, és ott is maradt. Szállásról előre nem gondoskodtunk, szerencsére 
még volt üres 6 személyes lakrész, ahol megszálltunk. A személyzet ba
rátságos, segítőkész, ahogy a hegyekben már megszokhattuk. Pár perc
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Innergschlöss. Háttérben a Schlaten-glcccser, 
erre vezet litunk

időben, gyalog vágtunk neki az út
nak. Ezt érdemes kihangsúlyoz

múlva kötelek, jégcsákányok, há
góvasak és egyéb felszerelés bo
rított mindent... Másnap ragyogó 

ni, hisz az első 5 kilométert taxi
val is megtehettük volna. Állomá
suk a szálloda előtt található. A 
keskeny aszfaltozott út személy
autók részére lezárt, de mikro
busz és traktorvontatású kocsival 
mindössze 4 euróért elmehetünk 
Innergschlössig. Az út fokozato

san emelkedik a bővizű Tauern Bachot követve. A gyaloglást választ
va először két vízesésnél, majd egy sziklába vájt kápolnánál pihentünk 
meg. Sajnos aszfaltozott úton, de valódi magashegyi tájon járunk. Feny
vesek, havasi rétek, legelésző állatok, zúgó patak, kisebb-nagyobb víz
esések, faházak kísérik utunkat. Innergschlöss (1691 m) pár házból ál
ló, autómentes üdülőhely. Innét továbbra is széles, autóval is járható, de 
már aszfaltborítás nélküli a turistaút.
A következő 2 kilométer alig emelkedik, az út tele kirándulókkal (a taxik 
jóvoltából). Ne keseredjünk el, mire a hegy lábához érünk, eltűnnek a 
környék lankáin vagy a patakparton. Az előttünk, nyugat felé magasodó 
tömbbel jó, ha már felé közelítve megbarátkozunk, ezt kell megmász
nunk (és ami még mögötte van, csak egyelőre nem látszik).
A hegy lábánál már ösvényen járunk, ami kettéágazik. A balra vezető 

(déli) csapás még az Alte 
Prager Hütte teher szál
lítását ellátó kötélpálya 
előtt válik le. Ez valami
vel rövidebb, de jóval me- 
redekebb. A jobb oldali 
(északi) hosszabb, de lan- 
kásabb. Mi ez utóbbit vá
lasztottuk. Az előttünk 
magasodó tömbtől észak
ra, csendes völgyben hala
dunk felfelé, emberrel alig 
találkozunk. Az ösvény 
nagy sziklák miatt néhol

229



Bátai család: Grossvenediger (3674 m) - Elérhető Alpesek -

nehezen járható. Útelágazáshoz érve balra, dél felé fordulunk, és kis hí
don átkelünk a patakon. Pár száz méter meredekebb kapaszkodó után 
ismét lankásabb lesz az ösvény. Ahogy haladunk előre, kelet felé, a völgy 
- ahol utunkat kezdtük fokozatosan feltárul, a távolban a Grossglocknert
is megpillantjuk.

Egyes szakaszokon „via ferrata" jellegű 
az ösvény. Ezeken a helyeken vasláncok, 
lépcsők segítik a haladást. Kötélbiztosí
tásra vagy bármi különleges felszerelés
re nincs szükség. Egy kanyar után meg
pillantjuk a Schlaten-gleccser és az 1872- 
ben épült Alte Prager Hiitte (2489 m) 
tetejét. A házban szállást nem, ételt, italt 
kaphatunk. Ide érkezik a tömböt délről 
megkerülő út is.

A kilátás lenyűgöző, dél felé a Granatspitze és a Glockner csoport, nyu
gatra a Kristallwand (3329 m), észak felé a Schlaten-gleccser, a távolban 
a Neue Pragar Hütte (2796 m, épült 1904) látható. Rövid pihenő után 
„toronyiránt" 1 óra alatt értünk fel éjjeli szálláshelyünkre.
A biztonság kedvéért még reggel, indu
lás előtt telefonon foglaltunk szállást, de 
e nélkül is jutott volna hely. Az emele
tes fapriccsek nem túl kényelmesek, de 
a célnak tökéletesen megfelelnek. Éjsza
kai nyugalmunkat inkább társaink jár- 
kálása, horkolása zavarta. E nélkül nem 
is menedékház a menedékház! Ha me
leg ételt is szeretnénk, azt jobb minél ha-
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marabb megrendelni, a másnapi reggelivel együtt. A menedékház min
den komforttal felszerelt, zuhanyozni is lehet. A fekvőhelyhez két pok
róc tartozik, augusztusban elég is volt.
Későn keltünk, és az utolsók között indultunk el. A jól jelzett út nehezen 
járható, gyakorlatilag kisebb-nagyobb sziklákon való ugrálást, bukdácso
lást jelent, amíg a gleccserhez érünk. Aki még nem járt ilyen helyen, annak 
csalódást okozhat a szikla és jég találkozása. Szürke, „piszkos" törmelék 
borítja a felszínt, a vakító fehér jég és hó világához beljebb kell hatolnunk. 
Ezt azonban megfelelő felszerelés (jégcsákány, hágóvas, kötél, hószem
üveg) nélkül ne kíséreljük meg! A tapasztalatot a jó túravezető pótolhatja. 
Találkoztunk - valószínű hivatásos tóravezetőkkel biztosított - csoporttal, 
ahol többen csákány és hágóvas nélkül csúszkáltak a kötél védelmében. 
Miközben félreálltunk, hogy utat adjunk nekik, igen rossz érzésünk támadt. 
Lehet, nem véletlen hogy évente több ezren (!!!) nem térnek vissza az alpesi 
tóráról. A hegyeket nem elég szeretni, ismerni és tisztelni is kell őket!
A túra sokak számára eddig tart, de így is feljutottak kb. 2900 méterig, 
élvezhették a jégár közvetlen közelségét, nagyszerű kilátást, és mindezt 
embertömegek nélkül.
Hágóvasainkat felkötöttük, elrendeztük a kötelet, és nekivágtunk a glecs- 
csernek. Egy már visszafelé jövő páros mozgását figyelve igyekeztünk az 
optimális úton haladni. A gleccser első szakasza meredek, rajta nyomok 
alig vehetők ki. Feljebb már egyértelmű ösvényeket vágtak a hóban.
A Schlaten-gleccser hasadékokkal sűrűn szabdalt, gyakran kell őket ke
rülgetni, a kisebbeken át is lehet ugrani.
Túránk során többször úgy éreztem, mintha Benedek István „Csavargás 
az Alpokban" remek könyve elevenedne meg. (Aki még nem olvasta, ér
demes pótolni!) Bizony nehezebben vettük az akadályokat, mint 23 év

vel korábban. Gyermekeink a szik
lán rendre megelőztek minket, 
a gleccseren is csak a kötélbizto
sítás póráza fogta vissza őket. A 
Venedigerscharte (3413 m) hó me
zején válaszút elé kerültünk.
Erőnk fogyott (a fiúké nem), a 
távolban gyülekeztek a felhők, 
de már csak 250 méter szint volt 
vissza a csúcsig. Fájó szívvel, a fia
talok biztatását és elégedetlenke
dését hallgatva visszafordultunk. 
Utóbb kiderült, jól döntöttünk.

231



Bátai család: Grossvenediger (3674 m) - Elérhető Alpesek -

A Venedigerschartén (3413 in). 
Eddig tartott a túra

Mire a menedékházhoz értünk, sű
rű felhők borították a gleccsert, és 
nyugat felé a csúcsokat. A vissza
felé vezető irányba még biztatóan 
tiszta volt az idő. Felszedtük reg
gel hátrahagyott hátizsákjainkat, és 
sietősen távoztunk. Az Alté Prager 
Hütténél még száraz időben pihen
tünk egy keveset. Lefelé a másik, 
déli utat választottuk. Útközben el
ért a helyenként szemerkélő, más
kor rendes eső.

Bőrig ázva értünk Inner- 
gschlössbe, ahonnét taxi
val robogtunk le Matreier 
Tauernhaushoz. Szeren
csénk itt sem hagyott cser
ben, most is volt szabad 
szoba a már jól ismert 
szálláson. Fáradtan, az el
maradt csúcsmászás miatt 
kissé csalódottan, de egy 
újabb szép túra emlékével 
tértünk nyugovóra.
Reggel bánatos, esős idő
ben búcsúztunk a hegyek
től. Még visszatérünk és a 
csúcsra is feljutunk!

[Szikla és gleccser találkozása. Sietősen pakolunk, nyakunkon 
a rossz idő.

Előző nap szikrázó napsütésben jöttünk, ma menekülünk a vihar elöl.
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VÍZITÚRA A DÉLI HATÁRON 
RÖVIDEN ÖSSZEFOGLALVA AZ ÉLMÉNYEKET, 

HAJÓNAPLÓSZERŰEN

Benczes Gábor

Régi vízitúrázóként eléggé el nem ítélhető módon ötletem támadt 
felvetni annak a lehetőségét az egyesület közgyűlésén, hogy a déli, 
délnyugati határfolyóinkon egyhetes vízi kalandozást szervezzek.

A szervezést jó előre meg kell ejteni, mert mindenféle engedélyek beszer
zése szükséges a program megvalósíthatóságához.
Kihasználva minden olyan lehetőséget, amit az egyesületi publikációs 
adottságok biztosítottak — miután a DDNP-nél előzetesbe befoglaltam 
az időpontot és a létszámot —, meghirdetésre került július 20-28-ig az 
Egyesület életében újnak számító program.
Az előkészületek alatt meg kellett szervezni, hogy a létszám — amit egy 
csoportban a DDNP engedélyez (max. 35 fő) — meglegyen. Meg kellett 
szervezni az utazást, a csomagszállítást, és az étkezésekhez a beszerzési 
lehetőségeket is fel kellett deríteni.
Az előzetesen kiadott jelentkezési határidőre úgy látszott, nem fog össze
jönni a kellő létszám, ezért barátomat és régi vízitúratársamat, Tumpek 
Ferit is mozgósítva ismerőseink körében nagyobb toborzásba kezdtünk. 
Kértem egy hét haladékot a Nemzeti Park ügyintézőjétől, Borján Gyuritól, 
amit készségesen el is fogadott. Egy hét intenzív szervezkedésnek köszön
hetően a toborzás végeredménye az lett, hogy néhány embernek már csak 
parkolópálya jutott, a visszamondásra várva. (A részvételi szándék meg
erősítéseként előre bekértem azt az összeget, amit a nemzeti parki és a 
határőrségi engedélyek megszerzése miatt be kellett fizetni a hatóságok
nak, így láttam biztosítva, hogy nem mondja senki vissza a részvételt.) 
Elindulhatott a tényleges programszervezés. Menet közben derült ki, hogy a 
murai szakaszhoz is kell engedély, mert a Balatoni Nemzeti Park kezelésébe 
került a terület, és nem elég a Vízügyi Hatóság és Határőrség engedélye. 
Szerencsére a hivatali ügyintézés területén itt sem ütköztem buktatókba, 
mert nem tartotta az ügyintéző a hivatalos intézési határidőket.
Mivel a murai szakaszt nem ismertem eléggé, ezért június elején felesé
gemmel és Feri barátaimmal (igen, ketten voltak) felderítésre indultunk. 
Felderítő utunkhoz a DDNP drávaszentesi központjában béreltünk 
hajót, amit menet közben vettünk fel az autó fedélzetére. A felderítő hét
végét nagyon kellemes, napsütéses időben tudtuk megejteni. Felkerestük a 
betervezett megálló- és táborhelyeket, megvizsgáltuk, milyenek a kikötési
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lehetőségek, hogy majdan a 10 hajós „flottát" hogyan is vezényeljük révbe.
4 fős kis csapatunk nagyon jól érezte magát ezen a hétvégén. Utólag visz- 
szagondolva, lehet, előjelzés volt a „nagy túra" sikerét tekintve.

A FELDERÍTÉS KEZDETE

Felderítésünk eredményeképpen az indulást át kellett szerveznünk. 
Eredetileg Muraszemenyére tervezett első éjszakánk bizonytalanul 
sikerülhetett volna, mert ekkora létszám befogadására a parti táborhely 

nem alkalmas. így a pécsi indulást szombat reggelre tettük át.
Elérkezett a nagy nap, amiről kiderült, hogy nemcsak a „zöldfülűek" (első 
vízitúrázók), de mindenki nagyon várt. Bevallhatom, engem is feszült
séggel töltött el a tény, mert ekkora létszámmal még nem vezettem túrát a 
vízen. Ráadásul még ismeretlenekkel „megspékelve" a csapat. Hmm.
Az indulás előtti napon a szállítandó csomagokat Feri barátom birtokán

összegyűjtve utánfutóra pakoltuk, a reggeli indulásra előkészítve.
Reggel meglepő módon a csapat a megbeszélt időre majdnem teljes lét
számmal indulásra készen „összeállt". Indulás előtt egy kis keveredés, 
mobiltelefon korai üzemen kívül helyezése miatt egy része a csapatnak 
nem volt elérhető, és a találkahelyen sem voltak. Aztán meglettek.
Az indulási hely megközelítéséhez hosszas alkudozások árán nagyon 
kedvező áron sikerült barátomnak egy autóbuszt intézni. A busz így 
annyiba került, mintha tömegközlekedéssel utazott volna a csapat. 
Nekivágtunk a nagy útnak. Irány Muraszemenye.
A feleségemmel a kísérőautóval, utánfutóval előrementünk, hogy a 
bérelt hajókat és a felszerelést átvegyük, valamint a napi szükséglethez 
az elmaradt bevásárlásokat még megejtsük.
Az utat az előző heti hajtás igénybevételéből adódó fáradtságunknak 
betudható kis kanyarzökkenővel simán vettük, még elviselhető hőmér
sékleti viszonyok között.
A meteorológia rendkívül meleg időjárást jósolt a túra idejére, ami be is jött.
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És most már csak hajónaplószerűen képekkel.

2007. 07. 21., szombat

630-kor találkozó, kb. 715-kor indulás a busszal, majd érkezés I/2IO körül 
Muraszemenyére. Hajószemélyzet, kormányosok és legénység összeállí
tása, felszerelés átvétele.
Indulás előtti kalóriapótlás, szendvicsek és dinnye fogyasztása.
Rövid eligazítás, majd vízre szállás kb. dél körül. A „zöldfülűek" első 
próbálkozásai. Ügyes indulás - ekkor még nem borult senki.
Az első szakaszon 35 km vár ránk a következő táborhelyig.

Az út simán ment volna, ha a gyakor
lott Tumpek család nem tette volna 
meg első borulását. A víz veszélyessé
gét ez mindjárt helyre tette mindenki 
fejében. Az eset pikantériája, hogy a 
borultak segítségére siető másik egy
ség, amit történetesen a fiam — aki 
szintén gyakorlott — irányított, szin
tén nem borulnak. Azt viszont ki kell 
emelni, hogy a borulásukat tanítani is 

lehetne, mert olyan gyors reakcióval mérték fel a helyzetet, hogy csak a 
holmijuk lett vizes, de nem úszott el semmilyük, mert nagyon gyorsan 
visszafordították a hajót. így a hajó sem úszott el. Amíg a sort zárva meg
érkeztem, és segíteni tudtunk a „hajótörötteken". A kicsit megszeppent 
társaságot megnyugtatva, ellenőrizve, hogy sérülés nem történt, átszer
vezve a hajó utasösszetételét, a többiek után evezhettünk (előnyünkre és 
ezáltal szerencsére mi csak ketten voltunk a hajóban).
A csapat többi tagja a vízen elúszott felszerelést hiánytalanul kimentette, 
így kárunk sem származott. Valószínűleg ez az esemény is közrejátszott 
abban, hogy a csapat későbbiek során még olajozottabban működött.
A legközelebbi alkalmas kikötési helyen a csoport tagjai bevártak ben
nünket. A sorokat rendezve a nyugtatót és fertőtlenítőt (házi pálesz) 
szervezetbe bevive folytathattuk utunkat a célállomás felé.
A táborhelyre megérkezve simán kikötöttünk, pedig a kikötési hely nagyon 
szűkre van méretezve. A csapat úgy működött, mintha évek óta ezt csinálná. 
A táborhely kialakítása és a sátorverés után, illetve azzal párhuzamosan 
(munkamegosztás) nekiláttunk a vacsorafőzésnek. A boruló hajóban volt 
egy adag élelem is, de szerencsére csak ja vában szárazáru, illetve csomagolt 
étel. Úgy döntöttünk nem kockáztatunk, és ami megfürdött a Mura folyó-
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ban, azt megfőzzük. így történt, hogy 
a tervezett egyszerű gyors krumpli
paprikásból sikeredett egy igen gaz
dag Fradi kaja (mindent bele).
Miután a vacsorát elfogyasztottuk, né- 
hányan a helyi nevezetességekkel is
merkedtek (kocsmalátogatás). Az éj
szaka igazán jól telt volna a napi fá
radalmak után, de a helyi HVCS-k 
megmutatták magukat. Hajnali láto
gatásukat a Lada motor spéci kipufogójának és alkoholgőzös torkuk hang
jának nem alapra állított megszólalásával tudatták velünk. Látogatásuk
szerencsére rövid volt, mert mire kimásztunk a sátorból, el is mentek.

2007. 07. 22., vasárnap

A korán kelő társaimmal a védőitalok fogyasztása közben figyelhet
tük a tábor és a természet ébredését. Ezekről a reggelekről egyszer 
majd, ha nyugdíjas leszek, talán még tanulmányt is írok. A reggeli ké

szülődést nem kapkodta el a csapat. Talán hiba volt közölni, hogy csak 
14 km-t kell megtennünk. Az éjszakai élményeket mesélgetve, közben 
bőséges reggelit csipegetve, míg a fiúk sátrat bontottak, a lányok elkészí
tették az útravaló szendvicseket.
Reggel 1012 kor vízre is szálltunk a már megszokott csapatelosztás szerint. 
A táv megtétele nem volt megerőltető, de a forróság miatt nagyon tik
kasztó. Az úton sokszor összefogtuk a hajókat, és csak csorogtunk, mert 
a víz így is vitt bennünket kellő sebességgel. Ezen a szakaszon kb. 10-12 
km/órával folyik, ha nem duzzaszt vissza a Dráva. Sokszor megálltunk 
fürödni, hogy egy kicsit enyhítsük a forróságot. Egy ilyen alkalommal 
fedeztük fel, hogy a „körösztös pálinka" reklámembere is velünk van.
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A csordogálások után elke
rülhetetlen volt, hogy ne ér
kezzünk meg Őrtilosba.
A „sokk", amelyet a napi for
róság okozott, a szintén szűk 
helyen, de frappánsan az elő
re megbeszélt és összeszo
kott módon végrehajtott part
ra szállás és táborverés után, 
feloldódást hozott a Drávába 
nyúló régi kikötőgát mögött kialakult „élményfürdő". A felső szakaszon az 
erőműi duzzasztógátakat megnyitották, és a feltorlódott víz úgy forgott, hogy 
körbe-körbe vitt bennünket. Természetesen csak a jó úszók próbálhatták ki 
ezt, de a csapatban mindenki jól tud úszni. Persze azért vigyázni kellett, mert 
a folyó ravasz, és ha kivetette az embert a forgás erővonalából, akkor küzdhe- 
tett az árral, hogy partot érjen. Nagy élmény volt.
Aléltságunkból felfrissülve látogatást tettünk a Három Sárkány fogadó
ban, hogy az előre megrendelt babgulyásunkat és a desszertként hozzá 
tartozó palacsintánkat elfogyasszuk. Itt zuhanyozási lehetőség is volt, 
aki akarta, igénybe vehette. A vacsorával bevitt kalóriabombákat a Szent 
Mihály-hegyre tett könnyű kis sétával próbáltuk elégetni. A hegyen 
nagyon szép alkonyi kilátás volt a Mura-Dráva torkolat környékére, és 
láthattuk az erőműveket is. A kellemes séta után természetesen a helyi 
lépcsős „hivatalt" látogattuk még meg, mielőtt a táborba visszatértünk. 
A születésnapos és névnapos társaink egészségére ürítettünk ki néhány 
pohárkával, ki sörből, ki fröccsből.
A másnapi hosszú útra való felkészülés és a nappali forróság okozta 
bágyadtság, valamint a fizikai megterheléshez kevésbé szokott társain
kat hamar elnyomta az álom.

2007. 07. 23., hétfő

Ébresztő a korán kelők kivételével az átlagosnál korábban. A fiatalok sze
rettek volna meglepetést okozni, és kávét főztek a csapat kávéivóinak.

A reggelizés, sátorbontás, tábor-összepakolás nagyon gyorsan sikerült, 
talán voltak, akik tartottak a napi kirendelt távtól, ugyanis ezen a napon 
kellett a legtöbbet, 45 km-t megtenni. Ráadásul szinte az egész szakaszt 
horvát területen. (Elvileg nem állhatnánk ki.) A vízre szállást így már 
1610-kor meg is tettük. A nap erőteljesen tűzött, ezért sokszor meg kellett 
állnunk, hogy a kiszáradástól megóvjuk szervezetünk.
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A nap hosszú volt a vízen, és az elmék gondolataikba merülve néha szi
porkázó gondolatokat löktek ki magukból. így született meg a havaria 
kifejezés mozaikszavakra bontása. Magyarázatként azt kell tudni erről, 
hogy a reggeli rövid eligazításokkor, amikor a napi programot ismerte
tem, ki kellett hangsúlyozni, hogy nem szabad kikötni meg fürödni, csak 
ha havaria van. Na és most lássuk, mit raktak ebből össze a túratársak;
Hajózó Alkoholisták Vészes Akarata Rengeteg Ital Alkoholtartalmának. 
Valahogy átvészelve a napi hőséget, megérkeztünk a vízvári táborhelyre. 
Persze azért nem csak így egyszerűen. Volt egy kis kaland, mert a víz
állás miatt a táborhelyre bevezető holtágban nem volt víz, ezért lejjebb 
kellett engedni egy kőgátig a hajókat, és onnan visszafordulni a holt
ágba. Az egyik „zöldfülű" személyzettel közlekedő hajó az örvénylésben 
megpörgött, egy kicsit megijedtek, ezért fel is borultak. Szerencsére sem 
személyi sérülés, sem anyagi kár nem keletkezett.
Amíg a mentéssel voltunk elfoglalva, az erőművek zsilipjeinek megnyi
tása folytán a vízszint megemelkedett, és nagyon rövid idő alatt a terve
zett holtági vízisétánkból úszás lett.

A riadalmat elfelejtendő Tivadar barátunk 
házinyúl-tenyészetéből felajánlott ex tap
sifülesekből egy nagy adag pörköltet rity- 
tyentettünk. Sajnos ez elég későn lett kész, 
és az éhes csapat előtte sokat csipegetett 
egyéb étkekből. Ezért sok maradt reggeli
re, az ott ólálkodó vizsla nagy örömére.
Az esti program a szokásos helyi intéz
mények látogatásával, zuhanyozási lehe
tőséggel, gitározással, énekléssel telt el.'

2007. 07. 24., kedd

Reggel a korán kelőkkel védőital és elmélkedés, majd a tábor ébre- 
dezésének tanulmányozása. Bőséges reggeli megkezdése, ami szo
kás szerint 1-2 óra időtartamú. Szokásos napnak ígérkezett. A csapat idő

ben felkelt, a már szokásos összeszokottsággal útrakészek voltunk. Elég 
hosszú út állt előttünk a maga 39 km-ével. Indulás előtt kaptunk ellen
őrzést a határőrség részéről. Akkor derült ki, hogy elírták a dátumot az 
engedélyünkön. De a szolgálatos határőr nagyon készségesen elrendez
te, hogy ne legyen akadálya utunk folytatásának. A nap látványossága a 
heresznyei magaspart (löszfal) vízről való megtekintése. A falban renge
teg partifecske és gyurgyalag fészkel.
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A nap kb. 13 óráig igen keményen tűzött bennünket. Már kezdtünk 
nagyon elpilledni, ezért az időjárás gondoskodott róla, hogy ne unat
kozzunk. A front megérkezett erős széllel. De nem ám csak úgy, hanem 
szembe. Ezen a szakaszon a part mellett kevés az erdő, úgyhogy rendesen 
ért bennünket a szél. Korbácsolta a vizet, néhol a folyásiránnyal szembe 
„hatalmas" hullámokat kavarva. Bizony-bizony, itt küzdeni kellett. Néha 
kicsit az eső is eleredt, de az nem volt vészes. Végre megláttuk a barcsi 
hidat, kiköthettünk. Volt fogadóbizottság a rendőrök részéről, de csak 
arra voltak kíváncsiak, hogy a viharban nem veszett-e el valaki. Miután 
mindannyian szerencsésen megérkeztünk, további jó utat kívántak.
Lepakolás, viharban sátorállítás, aggódva figyelve a nyárfákról letöre
dező ágak zuhanási görbéjét. Gyors vacsorafőzés. A menü lecsó volt rizs- 
zsel, és tényleg sikerült hamar elkészíteni. A vacsorához egy kis esőt is 
szolgáltatott az időjárás, szerencsére csak sűrű csöpörgési állapotban. A 
vacsora után a szokásos programok alakultak, kivéve az időjárás viszon
tagságai miatt elmaradó közös gitárkíséretű dalok.

2007. 07. 25., szerda

Reggelre elvonult a vihar, és 

látszott, hogy nem fogunk 
fázni napközben, mivel gyönyörű 

volt a napfelkelte. A korán kelők a 
szokásos reggeli szeánszukkal vol
tak elfoglalva, míg a csapat többi 
tagja elő nem bújt sátrából. Az éb
redés és felkelés után a sátrak szá
rításával foglalatoskodtunk. Nem 
kapkodtunk, mert tudtuk, hogy a 
napi távolság az előzőekhez képest
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kevesebb, csupán 22 km. Mivel közel volt a bevásárlóhely, ezért reggel 
friss pékáruval és tejtermékekkel tudtuk színesíteni a reggeli kínálatot. 
Reggelizés és uzsonnakészítés után nyugodt körülmények között a 
„már" 11 órakor szokásos csapatmunkával vízre szálltunk. A kísérő 
autót innentől Dani vitte tovább, ő lett a beszerzési felelős.

Barcsot elhagyva épp csak az eve
zőket benedvesítve megérkeztünk a 
Csomoros-szigetre, a tanösvényen tett 
séta után. Néha evezve, de nagyon so
kat összekapaszkodva vitettük magun
kat a folyó sodrával. Összekapaszko
dáskor kánont énekeltünk, viccet me
séltünk, egyszóval lazáztunk. Ezen a 
szakaszon már homokosabb volt a pad, 
és a lúdtalpjavító, pipiskedő kövön já

rást mellőzhettük. Találtunk menet közben a parton kötélhintát, amit termé
szetesen nem hagyhattunk kipróbálás nélkül. Nagyon nagy élvezettel hasz
nálta felnőtt és gyermek egyaránt. A vízfogási technikák különböző formáit 
bemutatva elbohóckodtunk vagy másfél órát. Aki kipróbálta, annyira meg
kedvelte, hogy nehezen lehetett rábírni a továbbindulásra. Sajnos az öröm
be egy kis üröm is vegyült, az egyik társunk a hinta kötelét rosszul fogta 
meg, és a rögzítőcsavarok felsértették a kezét. Persze mondtuk neki rögtön, 
hogy csak ki akar bújni az evezés alól. Szerencsére volt nálunk mindenféle 
aloe verás „csodaszer", amivel aztán elég hamar rendbejött a sérülés.
A következő táborhelyünk a Szentborbás vízműves háznál volt, amit 
délután 5 óra tájban értünk el. Kikötés, táborépítés a szokásos szerve
zettséggel. Vacsorafőzés előkészítése teammunkával. Hamis brassó
it készített Dani bográcsban. Egy kicsit elhúzódott a vacsora elkészülé
se, mert nagyon lassan akart megsülni a krumpli. A csapat éppen nem 
tevékenykedő része hatalmas 
röplabdacsatát vívott egymás
sal. A szentborbási táborhelyen 
ugyan csak hideg vizes ellátás
sal, de zuhanyzási lehetőség 
volt. Amire a vacsora elkészült, 
mindenki megtisztálkodott, és 
„báli" ruhában költöttük el a 
finom vacsorát, ami minden
kinek nagyon ízlett. Elfogyott 
minden. Vacsora után a meg-
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lévő palackjaink tartalmát megvizsgálva, hajnalig tartó dalolásba kezd
tünk. A gyerekekre sem volt gond, mert egy kicsit eltávolodva tőlünk, a 
folyóparton nagyon aranyosan beszélgettek. Úgy gondolom, új barátsá
gok, talán szerelmek is szövődtek.

2007. 07. 26., csütörtök

A reggeli indulást ezen a napon sem kellett elkapkodnunk, mert csak 
18 km várt ránk.

Szokásunkhoz híven hatalmas szalonnasütéses reggelizést tartottunk. 
Miután mindenki jóllakott, kis „ejtőzés" után a már összeszokottnak 
mondható csapat hamar felpakolta a tábort, és útra keltünk. Ez a nap is 
rendkívül melegnek ígérkezett, ami később be is igazolódott. Többször 
meg kellett állnunk, hogy vízbe mártózással hűsítsük magunkat. Egyik 
ilyen homokpados megállásnál találtunk egy felállított röplabdahálót, 
ami rögtön játékra buzdította a csapatot. Mivel sokan akartak játszani, a 
tábori hordozható hálónkat is fel kellett állítani, így többen tudtak részt 
venni. Mindenki nagyon élvezte, bár néha be kellett szaladni a vízbe, 
hogy a forró homok által a talpon keltett égető érzést lehűtsük. A több 
menetig tartó mérkőzés után nehezen, de vízre szálltunk, hogy folytas
suk utunkat Drávasztárára, a következő táborhelyig.

Drávasztárán előre megbeszélt 
program várt bennünket. Lovas 
kocsival bekocsikázott a csapat 
nagy része Drávaiványiba, hogy 
megtekintse a festett kazettás 
kis templomot. Közben a csapat 
azon tagjai, akik már látták, és a 
lovas kocsira sem fértek volna fel, 
begyalogoltak a vendéglőbe, ahol 
a megbeszéltek szerint pörgették 
a malacot, ami a vacsoránk volt.
A nagyon finom vacsora elfogyasz

tása után hatalmas buli kerekedett, mert az intézményben a gyerekek 
megtalálták a pénzbedobós karaokeberendezést. Andriska vezetésével 
mindenféle dalok éneklésével próbálkoztunk, még táncra is perdültünk. 
Azt, hogy mennyi bevételt könyvelt el a szerkezet, nem tudom, de kb. hajnali 
2-ig nyomta a csapat a nótákat, több-kevesebb sikerrel, de nekünk tetszett.
A vendéglőt elhagyva lesétáltunk a táborhelyre, és rövid időn belül 
elcsendesedett a csapat.
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2007. 07. 27., péntek

Reggeli szokásos ébredés. A kislányok meglepit akartak okozni a fel
nőtteknek, hogy megfőzik a kávét, de a tűzrakáshoz a gyújtós- és 
aprófa-elkészítést elfelejtették megbeszélni, így hajnali 5 órakor nem áll

tunk neki fát aprítani, vártunk 6 óráig. A várakozás a szokásos védelmi 
beavatkozások és elmélkedések „megerőltető" tevékenységével telt el. 
így is volt, akinek „ágyba" tudták vinni a kávét. Ébredezés után a tábori 
reggelizés ideje következett, a szokásos 
A táborbontás és útrakészülés után 
már éppen bocsátottuk vízre a hajó
kat, amikor megjelentek a határőrök. I 
Valószínűleg a faluban (helyiek el
mondása szerint) működő „ismeret- . 
terjesztő" hálózaton keresztül érte
sültek, hogy használtuk a folyót für
désre, ami persze nem megengedett, ?
40 fok ide vagy oda. A kedves járőrök 
amíg a papírokat ellenőrizték, észre
vették, hogy a túloldalon már várakozó hajóinkból kiszálltak, mert egyi
küknek éppen hasmenése volt, a másiknak meg elúszott az evezője és 
utánaugrott. A barátságos határőrök — tudom ugyan, hogy a dolgukat 
végezték — nem mutattak semmi hajlandóságot, hogy szemet hunyja
nak ezen ártalmatlan cselekedetünk felett. Érezhető volt fellépésükkor, 
hogy nem szeretik a vízitúrázókat. Természetesen megtették a feljelen
tést, aminek következményeként meghallgatásra a beidézést megkap
tam. Talán majd azt is elmesélem egyszer, mi lett a végeredménye.
Ezen kis incidens után, rossz szájízzel, de folytattuk utunkat utolsó 
táborhelyünk, Vejti felé.
Sokáig nem volt kedve megállni a csapatnak fürödni. Ehhez persze az 
is hozzátartozik, hogy ezen a szakaszon kevés a fürdésre alkalmas meg
álló. Aztán természetesen a meleg azért kikezdett bennünket, és csak 
találtunk egy eldugott nyugodt mellékágat, ahol pancsolhattunk ked
vünkre. Most már bevallhatom, hogy „azon" az oldalon.
A Vejti-rét táborhelyre érve még mindig nagyon meleg volt. A tiltások elle
nére csak-csak bemerészkedtünk a vízbe fürödni, sőt István, Zoli és Dani 
a nálunk lévő kötelekből a víz fölé hintát is készített, amit természetesen 
gyorsan mindenki kipróbált. A videofelvételeket nem adjuk közkézre.
Később megérkezett a környéket jól ismerő Csabi barátunk Pécsről, aki 
a pecásokat, Szegedi Zolit és „Tivadart" már le is kötötte. Mint kiderült

rövidke pár óra.
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halat a vacsorához nem fogtak, de legalább jól kiértekezték magukat. 
Előkészítés után az utolsó tábori vacsorára babos káposztát készítettünk. 
Sajnos a bab kétnapi áztatás után sem puhult meg teljesen, de azért finom 
volt. Nem sok maradt reggelire.
Az estét a táborhelyen töltöttük, mert innen nagyon messze van a telepü
lés, és mégiscsak utolsó este volt. Az estét közös énekléssel, gitározással 
és anekdotázással töltöttük, elfogyasztva maradék italainkat, nagyon jó 
hangulatban. Hajnali 2 óra felé tértünk nyugovóra.

2007. 07. 28., szombat

Elérkezett az utolsó nap, nem mondhatni, hogy vártuk, csak úgy ott 
termett. A szokásos reggeli tevékenységeinkről természetesen ezért 
még nem mondtunk le. Gyönyörűen sütött a nap, előrevetítve a nappali 

forróság eshetőségét. Ez később be is következett.
Mint írtam, reggeli ébredezés, kávézás és a rövid (2 óra) időtartamú reg
geli után felpakoltuk a kísérőautót, és magunkat is vízre tettük.
Az utolsó nap, érezve, hogy közeledik a búcsúzás, a gyerekeknél szinte teljes 
körű átszerveződés történt a hajók ülésrendjében. Nagyon aranyosak voltak. 
Az utolsó szakaszon saj
nos kevés fürdésre alkal
mas hely volt, de azért 
ahol lehetett, megálltunk 
és locsbácsoltunk (vízitúra 
szakzsargon).
Nagyon tikkadtan érkez
tünk a drávaszabolcsi kikö
tőbe, szinte szédelegtünk a 
nagy melegben. Dicséretére 
váljék a csapatnak, hogy az 
utolsó kikötésnél és az esz
közök leadásánál is ugyan
olyan együttműködő volt, 
mint egész héten.
Mivel annyira jól összejött a csapat, elhatároztuk az esti búcsúbuli meg
tartását. Az összejövetelre Feri barátom birtokán került sor. A pecások 
nem fogtak ugyan halat, de mivel a víziemberek általában szeretik, 
ezért halászlévacsora készült. A vacsorához hazai íznek számító villányi 
cabernet sauvignont ittunk. Jó hangulatban, a következő évi programo
kat tervezgetve búcsúztunk el egymástól.
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Nagyon szerencsés vagyok, hogy egy ilyen jó csapattal sikerült ezt a 
hetet eltölteni, és mindig nagy szeretettel gondolok rájuk, ha csak rit
kán találkozunk is. Ezúton is megköszönöm a segítő együttműködést, és 
csak dicsérő szavakat mondhatok a résztvevőkre. Remélem, több ilyen 
kirándulást tudunk még összehozni.

És még egy-két képet közreadok nézegetni, mennyi szépség van egy ilyen túrán.
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MAGASHEGYI TÚRÁK
KIRÁNDULÁS A CSEH ÓRIÁSHEGYSÉGBE, 

ISMERKEDÉS A „SZIKLAVÁROSOK" VILÁGÁVAL

Dr. Fekete Bálintné

Lébényi Szent jakab-templom

A Mecsek Egyesület hét tagja 2007 augusztusában az Arany Horda 
Természetjáró Egyesület szervezésében és tagjaként Észak-Cseh- 
ország természeti látnivalóinak felfedezésére vállalkozott.

A kilencnapos túra célpontja a Szudéták hármas osztató tömbjének 
középső, legmagasabb része a cseh óriáshegység, a Krokonose volt, és a 
közelében található „sziklavárosok".
Útban az országhatár felé időt szakí
tottunk a lébényi Szent Jakab-templom 
megtekintésére, majd Csehországba érve 
Brno belvárosával ismerkedtünk.
Másnap a Morva-karszt vidékére láto
gattunk, ahol a Punkva-cseppkőbarlang 
bejárása után (részben a Punkva-patakon 
csónakázva) libegővei a 138 méter mély 
Macocha-szurdok tetejére röppentünk.
Késő délelőtt kis kitérővel továbbutaz
tunk a Krokonose felé.
Útközben rápillantottunk a predklásteri 
kolostor főbejáratára (Porta coeli - Meny- 
nyek kapuja), majd meglátogattuk a 
morva vidék legszebb és legnagyobb 
várát, Pernstejnt.

preiiklásteri kolostor főbejáratára
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Főhadiszállásunk az óriáshegység déli kapujának számító Vrchlabi köze
lében volt. Innen indultunk a Krokonose felfedezésére.
Egyik nap lanovkával a hegység legmagasabb csúcsára, az 1602 méter 
magas Snézkára libegtünk, és a hegység gerincén túráztunk a cseh- 
lengyel határ mentén, kilátással a környező vidékre. Másik alkalom
mal az Elba (Labe) forrását kerestük fel, majd újból a gerincen haladva a 
Krokonose egyéb látnivalóit csodáltuk (Snézné-szakadék, Pancova-vízesés).

Harmadik túránk magashegyi lápvidéken vezetett keresztül.
A kirándulások között a népi építészet emlékeit is láthattuk, és Vrchlabi 
múzeumában a XIX. századbeli túrákról is képet alkothattunk. 
Kirándultunk a Cseh-paradicsomba (Ceskey ráj).
A Prachovi-sziklák (Prachovské skály), majd Hrubá Skála sziklavilágá
ban a kréta földtörténeti korból való homokkő különleges lepusztulásá
val kialakult bizarr kőóriások között túráztunk
Hazatérőben Jicinben (Rumcajs városában) sétáltunk.
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Szent Borbála-katedrális

Hradec Králové Elba partján fekvő történel
mi városközpontjának nevezetességeit (Fe
hér-torony, Óvárosháza, barokk Szűz Mária- 
templom, gótikus Szentlélek katedrális) is 
felkerestük. Kutna Horában megnéztük a gó
tikus Szent Borbála-katedrálist (1995-től az 
UNESCO Világörökség listáján), a Szent Ja- 
kab-templomot és az Olasz-udvart, a Hrádec 
nevű palotát és a sedleci városrészben a Csont
kápolna alagsorában a csonttárat (emberi ko
ponyákból, csontokból formált tárgyakkal).
Kolinban a cseh kisvárosoknak mintául szol
gáló főtér és a román-gótikus stílusú Szent 
Bertalan-templom volt a látnivaló.

Újabb „sziklaváros" következett. Andrspach 
szikla - világában töltöttünk egy napot. 
Hatalmas sziklatornyok, szurdokok 
között, patakok, vízesések mentén halad
tunk, esetenként létrákon, átjárókon 
kapaszkodva. Különleges formájú sziklák 
bukkantak elénk.
A természet csodái után Trutnov rendezett, 
tiszta főterén sétálva fejeztük be a napot. A 
program zárásaként hazatérőben Pozsony 
közelében lévő Dévény várát kerestük fel.

Andrspacli sziklavilágaA fotókat Baumann József készítette.
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TÁTRA, 2007
képek és mondatok Benczes Gábortól

2007. június 24., Indulás Pécsről, majd a Csorba-tónál a Banikban a szállás elfoglalása után 
séta a környéken a Fátyol-vízesésig és vissza.

2007. június 25., Zakopane, kolostorok látogatása, városnézés.
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2007. június 26., Szlovák paradicsom Sucha Béla, Hernád-áttörés, Klastorisko, Kisek 
Sajnos nagy szomorúságunkra nem volt halusi-brinzove.
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2007. június 27., Kópataki-tó, Magistrala, Morgás hágó, Zöldtavi-ház, Fehér-patak völgye.

250



Benczes Gábor: Tátra, 2007

2007. június 29., Csorba-tó, Poprádi-tó, Ostrwa nyereg, Magistrala, sziléziai ház.
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2007. június 30. Vége a kalandnak. Utazunk haza. Sok szép helyen jártunk. Sok szépet láttunk. 
A 3 évvel ezelőtti vihar okozta károk, — a hegy sebei — gyógyulnak ugyan, de szivünket 

szorongatja a látvány.
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A HORVÁT ADOLF OLIVÉR-EMLÉKKŐ AVATÁSA

Völgyi Sándor képei
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Emlékkőavatás

Az emlékkő helyét kiválasztotta Tóth Klára.

A hely környékét rendbetette Rónaky Gizella, Tátrai Bea és dr. Lakatosné Novotny Sarolta.

A tábla helyét kivéste és azt elhelyezte Tasnádi ¡ános.

A hely kiválasztását segítette Kulcsár Péter, a DDNP tájegységvezetője, és a munkát segítette 
Ripszám István erdészeti igazgató úr.

A munka végét megörökítő fotókat Gergely Tibor készítette.
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LEVÉL JENŐNEK

- avagy Gyula Gyulán -

Csiszár Gyula
Kedves Jenő!

Idén Békés megyében voltam egy kis nyaraláson. Kb. 32 éve már jár
tam Gyulán, de az akkori emlékek már elkoptak, meg akkor teljesen 
más volt még minden.

A Sportegyesületünkkel is szeretnék erre a vidékre elmenni, mert az ország 
más területein már jártunk. Igaz, hogy túrázni a hegyekben az igazi, de a 
sík vidékeken is van sok olyan látnivaló, amit érdemes felfedezni. Ezt bizo
nyította a tavalyi nyírségi túránk is. Ezért úgy gondoltam, hogy előzetesen 
bejárom ezt a területet, felmérem a szóba jöhető látnivalókat. Most az én 
kedves élményeimről írok, a tervezendő túránk programja biztos, hogy vál
tozik, mert a múzeumok, kiállítóhelyek nyitva tartása is változhat. Beszá
molómmal talán segíthetek másnak is programja összeállításában.
Távoli túráim összeállításában sokszor segített a Főtér című tv-műsor. 
Ebben gyakran látni olyan érdekességeket, helyi szokásokat, hallani 
olyan történeteket, melyek máshol nem elérhetők. Nagyon sokat segít 
az interneten való keresgélés is. Erre azért érdemes jobban odafigyelni, 
mert ott csak az található meg, amit felraknak. Elég sok eltérés lehet a 
különféle anyagok között, például a gyulai vár építésének kezdéséről 
három különböző időpontot is találtam.
Ha ezeken már túl vagyok, és elkészítettem a nagybani tervet, út köz
ben sokat segít az utak mentén elhelyezett „látnivaló" tábla is. Ilyen kül
földön szinte minden község előtt található, nálunk is már elég sok van, 
de a mostani utamon, az Alföldön sajnos egyet sem láttam.
A szállásom Gyulán volt, egy kedves, kellemes kisvárosban. Az útvonalat 
Hajós, Kiskunmajsa, Mindszent, Hódmezővásárhely, Orosháza érintésé
vel terveztem. Hajósról olvastam, hogy több mint ezer borospince talál
ható a faluban. Még sohasem jártam arra, ezért gondoltam, hogy legalább 
egyszer, most megnézem. A palkonyai, villánykövesdi szép pincesorok 
hangulata miatt érdekelt, hogy milyen lehet ez az Alföldön, sík vidéken, és 
milyen lehet azon a részen az a sok pince. Útközben kiderült, hogy a vidék 
nem is olyan sima, sok szép kis dombocska található rengeteg szőlővel. 
Hajós előtt egy különálló pincefalu van rengeteg pincével, hasonlóan szé
pekkel, mint nálunk, Baranyában. A település központjában egy nagyon 
szép ablakrácsozatú érseki kastély található, ez most gyermekotthon.
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Ezután Kiskunmajsán pihen
tünk egy kicsit. Itt is van egy 
kellemes termálfürdő, amit ko
rábbi látogatásomon tapasz
taltak miatt szívesen ajánlok. 
A központban, az 1744-ben 
épült barokk stílusú katolikus 
templom mellett álltunk meg, 
és ez szerencsénkre éppen nyit
va volt. Ha számomra ismeret
len helyre megyek, általában a 
már messziről jól látható temp
lom, templomok közelében ál

lok meg, mert a látnivalók jó része is ezek környékén található. Minden 
helyiségről nem lehet térképet beszerezni, és még az interneten sem ta
lálható meg minden érdekes látnivaló. Sajnos a KRESZ-táblák, melyek 
tájékoztatnának a múzeumokról, sincsenek kellő számban kihelyezve. 
Mostanában az evangélikus, református templomok teljesen be vannak 
zárva, csak a véletlenen múlik, hogy megláthatjuk-e belsejüket. A katoli
kus templomoknál legalább a kapu nyitva van, és a belső rácsig, vagy ab
lakig még el lehet jutni, így fel lehet mérni, hogy van-e értelme ide más
kor visszajönni. Valószínűleg kis utánajárással be lehetne jutni ezekbe a 
lezárt épületekbe is, amit csoportvezetésnél meg is oldok, de most csak 
kerten voltunk, ezért ezek kimaradtak. Meg egyébként is, minden meg
tekintésére nincs idő, mindenképpen szelektálni kell.
A Tiszát Mindszentnél egy kis komppal kereszteztük. A következő célállo-
másunk Hódmezővásárhely volt. Ez valamikor megyeszékhely volt, most
az ország második legnagyobb 
közigazgatási területű városa. 
1997-ben Magyarországon első
ként kapta meg az Európa-díj 
Becsületzászlaját. Ebben a vá
rosban is sok látnivaló van, de 
csak az Ótemplomot, a Magtá
rat, a görögkeleti templomot lá
togattuk meg, és útközben lát
tuk a Fekete Sas Fogadót. Sajnos 
egy-két épület külseje is hagyott 
kívánnivalót maga után. Ami 
érdekes volt, hogy aránylag sok Békéscsaba, Fekete Sas Fogadó
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parkolót és szabad parkolóhe
lyet lehetett találni, de ahogy le
parkoltunk, azonnal megjelent a 
parkolóőr. Itt nem automatákkal 
szedik be a pénzt.
A „Viharsarok" legnagyobb vá
rosában, Orosházán az ország
ban egyedülálló Vízellátás-tör
téneti Gyűjtemény (Kútmú- 
zeum) érdekelt volna, ahol az 
elmúlt 100 esztendő különféle 
ásott és fúrt kút típusai, vízhor
dó és tárolóeszközök tekinthe
tők meg, de ottlétünkkor ez nem volt nyitva.
Gyulára a békéscsabai elkerülő úton gyorsan el lehetett jutni. Békéscsaba 
és Gyula között egy kis autópálya van megépítve, amit matrica nélkül 
lehet használni.
Gyula a Körös-vidék legnevezetesebb és legszebb városa. A kereszténység 
elterjedésével monostor épült itt, mely később zarándokhely lett. Oklevél
ben először 1214-ben említik. 1404-ben már városi rangot kapott, 1715-től 

a megye székhelye. A ma is álló 
| várat 1405-ben kezdték építeni. 

Ez a szép gótikus építmény Kö- 
zép-Európa egyetlen épen ma
radt téglavára. A felújítása is na
gyon szépen sikerült, a benne 
lévő kiállítás nem minden ele
me eredeti, de az alakjuk, kivi
telezésük, elhelyezésük a kora
beli hangulatot idézi. A várban 
1964 óta várszínház működik. 
A török kiűzése után a kevés 

--------- ■---------------- ------------------------- ’ magyar és román lakosság mel
lé svábokat telepítettek. 1740-ben Harruckern János, a térség birtokosa 
egy kastélyt építtetett, később ez az Almásyaké lett, ennek felújítása még 
nem történt meg. Szomorú esemény színhelye volt az Almásy grófok kas
télyának udvara 1849. augusztus 23-án itt tette le a fegyvert 1300 honvéd
tiszt a cári hadsereg előtt, köztük a későbbi aradi vértanúk közül kilen
cen. A kastély parkjában, mely egy szép arborétum is egyben, található az 
ország egyik legszebb termálfürdője, ez egyben gyógyfürdő is.
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A belváros felújítása pár éve történt, nagyon szép szökőkutakkal, vízi 
játékokkal. A város tiszta, csendes, sok a parkja, és keresztülfolyik raj
ta a nagyon hangulatos Élővíz-csatorna. Érdekes kiállítás található a 
Ladics-házban. Ebben a reformkori épületben a XIX-XX. századi Békés 

megyei polgári életmódot tük
röző bútorok, öltözékek, tár
gyak találhatók. Maradandó 
élményt nyújtott az Erkel Fe
renc szülőházában berendezett 
múzeum eredeti tárgyaival és 
fényképeivel. Sajnos híres ze
neszerzőnk műveiből semmi
lyen hanganyagot nem lehetett 
vásárolni. Bementünk a 100 
éves cukrászdába is, ami már 
1840 óta működik, de semmi 
különleges finomságot nem 

láttunk a pulton. A Dürer család is Gyuláról származik, erről emlék
tábla tájékoztat. A belvárosban nincs szupermarket, az üzletek „embe
ri" léptékűek. Pár étteremben ebédeltünk, és az volt furcsa, hogy amíg 
más városokban általában a körítéssel fejeztem be a második fogást, itt 
mindig az fogyott el először.
A vár előtti parkban kerültek megrendezésre a „Végvári esték", mely 
csak egyike az egész évben zajló különleges kulturális, művészeti és 
gasztronómiai programoknak. Pár héttel ezelőtt Shakespeare-hetek 
voltak a várszínházban, nekünk most sikerült megnézni a beregszá
szi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház előadásában Szigligeti Ede: 
Liliomfi című előadását.
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A békéscsabai evangélikus nagytemplom

A békéscsabai látnivalók megte
kintését a Munkácsy-emlékháznál 
kezdtük. A kiállításon nem csak 
Munkácsy-képeket lehetett látni, 
hanem a család bútoraiból és a

A békéscsabai evangélikus kistemplom
rokonság, baráti kör festményeiből 
is kaptunk bemutatót. A Munkácsy
Mihály Múzeum felújítás alatt áll, jelenleg nem tekinthető meg. Az evan
gélikus nagytemplomba sikerült bejutnunk, az egyszerű, de szép nagy, 
6000 fő befogadóképességű belső térben szinte elvesztünk. Megkeres
tük a Meseházat is, mely a gyerekek számára nyújthat sokféle élményt, 
részben megtekintésével, részben az ottani gyermekprogramokban való 
aktív részvétellel. Ebben a házban található többek között Schéner Mihály 
gyűjteménye, Lenkefi Konrád bábművész által készített bábfigurák.
Békéscsaba után Szabadkígyósra mentünk, ahol az egyik legszebb

Wenckheim-kastély látható. Ezt 
a kastélyt Ybl Miklós tervezte, 
1875-79 között épült. A kastély
ban, mely most szakközépis
kola, a könyvtár látogatható, de 
csak hétvégén, így részünkről 
ez is kimaradt.
A Wenckheimek hajdani gaz
dagságának jeleit láthatjuk 
Dobozon is, ahol a család által 
építtetett neoromán stílusú 
kriptát és a Szent Kereszt-ká
polnát érdemes megnézni.A szabadkigyósi Wenckheim-kastély
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Előzetes bejelentkezéssel ez lehetsé
ges. Ezek az épületek kívülről elég 
elhanyagoltnak tűnnek, de belül 
nagyon szépek. Nem messze tőlük 
érdekes látvány a régi magtár épülete, 
amely agrártörténeti emlék, Ybl Mik
lós építette. En a Wenckheim nevet a 
Pécsi Sörgyár 150 éves évfordulóján 
hallottam először, de itt a Dél-Alföldön 
nagyon sok kastély, gazdasági épület 
található, melyet ők építtettek. Gaz
dasági és kulturális tevékenységük is 
nagy hatással voltak e terület fejlődé
sére. Az interneten érdekes leírások 
olvashatók erről a számomra eddig 
ismeretlen gazdag nemesi családról. 
Doboz és Gyula között található a 
Fekete- és Fehér-Körös összefolyásá

nál Szanazug, egy kis üdülőfalu, szép homokos szabadstrandjával.
Gyulától Kétegyháza irányában található egy Tanyamúzeum. A szikes 
pusztán kialakított tanya, mely egyben természetvédelmi terület is, érde
kes látnivalókkal szolgál. Lehet lovagolni, kocsikázni, gyalogtúrázni, de 
a múzeumában is sok érdekes tárgy látható. A lakószobákban, gazdasági 
helyiségekben, műhelyekben szinte minden megtalálható, talán több is,
mint kellene. Egy kis rendszere
zéssel nagyobb élményt nyújta
na a kiállítás. Sokoldalú a mező
gazdasági gépek modellbemu- 
tatója, de a képekből található 
Árpádtól Dózsán keresztül Le
ninig minden. A legelőn a szik- 
sófű kéklett nagy területeken. 
Ez az érdekes növény a réten 
szinte egyeduralkodó volt, mert 
a tűző naptól és a szárazságtól 
más nem élt meg. 
Idegenforgalmi szempontból
kiemelkedő a Vésztő-Mágoron lévő, Európában egyedülálló Történelmi 
Emlékhely. Ezen a természetvédelmi területen két halom áll. Az egyik 
halomba vágott ásatási szelvény mintegy hatezer év egymásra rétege-

A Vésztő-mágori Történelmi Emlékhely
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ződött településnyomait, leletanya
gait szemlélteti. A másik halomban, 
egy 1810-ben épített Wenckheim bor
pincében a X-XII. századi Csolt nem
zetség monostorának maradványait
láthatjuk. Egy kis tanösvényen meg
tekinthetünk egy pákásztanyát, egy 

VÉSZTÓ-MÁGORIIALOM 
A település halom rétegei

Ismertető tábla az ásatási rétegekről

új kőkori lakóházat és egy régi halfogó 
eszközt, a vejszét. A legelőn szürke 
marhák, rackajuhok legelnek, látha
tunk mangalicákat is.
Különleges élményben részesültünk 
Szeghalmon, Békés megye legrégibb 
településén. Egy nem reklámozott, de 
szépen rendezett magángyűjteményt 
tudtunk megnézni, Mundérba bújt 
történelem címmel. Különböző korok 
és országok nem csak honvédségi 

egyenruháiból, kitüntetéseiből, 
kiegészítő eszközeiből láthattunk 
bemutatót, melynek különleges
sége az, hogy ismert emberek 
egyenruhái is láthatók. A kiállítást 
a teremőr érdekes beszámolóival 
színesítette. Ebben a városban még 
szép épület az egykori Kárász-kas
tély, mely ma leánykollégium.
Békés megyében sok felújított vagy 
felújítás alatt lévő (pl. a gyulavári 
Almásy-Pongrácz) kastély talál
ható. Útközben érdemes ezeket is 
felkeresni, bár nem biztos, hogy 
belülről is látogathatók. A rajtuk 
lévő ismertető táblák segítségével 
tiszteletünket fejezhetjük ki haj
dani nagyjainkra emlékezve. 
A felsoroltakon kívül érdemes még 

ellátogatni Szarvas városába is, ahol a látnivalókon kívül kellemes séta 
tehető a Holt-Körös partján lévő gróf Bolza Pál által alapított több mint 
100 éves Pepi-kertben, az arborétumban.
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A múzeumok, kiállítások, templomok látogatása előzetesen egyezte
tendő, mert eléggé változatos a nyitva tartásuk. Célszerű előzetesen 
telefonon bejelentkezni. Ha a látogatni kívánt épület telefonszáma az 
interneten vagy a telefonkönyvben nem található, akkor érdemes az 
önkormányzatoknál érdeklődni. Ha csak a természet szépségeiben 
akarunk gyönyörködni, az is maradandó élménnyel szolgál. Mi nyá
ron, a nagy melegben voltunk itt, de a táj biztos csodálatos a másik 
három évszakban is.
A megye kisvárosai elegendő kulturális programmal szolgálnak egész 
évben. A Békés Megyei Természetbarát Szövetség is biztosít szép túra
útvonalakat a kellemes kikapcsolódáshoz. Élményeim alapján Sport
egyesületünk tagjai részére is szeretném bemutatni ezt a szép vidéket. 
A látnivalók megtekintésének összehangolása szép feladatnak tűnik. 
A csoportunkkal tartandó látogatásról is majd beszámolok.
Remélem, kedves ismerőseidnek is ajánlod ezt a szép, sík vidéket!

Üdvözlettel: Gyula
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Sey Gábor

A temetőt járva több régi és új síron találunk elsősorban családi, de tes
tületi címereket is. Ezeknek a címereknek jelentős része a heraldi
kai szakirodalomban nem szerepel. Ennek a mellőzöttségnek okát kutatni 

nem célom, de megjegyzem, ennek két oka lehet nagy valószínűséggel: 
- az első, hogy külföldről Magyarországra került családoknál elmarad
hatott a honfiúsítás (nem tartották fontosnak);
- a másik, hogy azok a (magyar) családok, akik címerüket elfeledték, 
vagy azzal sohasem bírtak, az elveszett vagy „sosemvolt" címereik 
helyett kreáltak maguknak egy jól-rosszul sikerültet, ha arra megítélé
sük szerint társadalmi helyzetük alapján szükség volt.

Temetői sétám során figyeltem fel egy régi síron 
elhelyezett, márványlapba vésett címerre.
A köztemető D parcellájában lévő Decleva 
sírra 1994-ben került elhelyezésre a család 
címere. A címer fémkeresztre szerelt fehér 
márványlapra vésve, aranyozva színjelölés 
nélkül, vonalas ábrázolással kivitelezett. 
Aszimmetrikus dobor pajzs, bal haránt
osztással kettészelve. A pajzs közepén 
könyöklő, jobbra néző levágott kar - 
melyet a harántosztás kettészel - görbe 

szablyát markol; a bal mező alsó keretéből három szál tulipán nő ki. 
A pajzs felett jobbra tekintő zárt rostélysisak, melynek háromágú levélko
ronájából a pajzsban lévő görbe kardot markoló kar ismétlődik. Címer
takaró mindkét oldalt. A könyöklő, kardot tartó kar, lebegőn (!) került 
ábrázolásra, míg a három tulipán alól a zöld talapzat hiányzik, azok a
pajzs keretéből nőnek ki.
A címer semmilyen heraldikai szakirodalomban nem szerepel. Ere
dete homályos. Motívumai a magyar heraldikában ismertek, a család 
viszont délvidékinek vallja magát. A Trieszti telefonkönyv ma is tele 
van Decleva, Dekleva, De'Cleva nevűekkel. A családi fáma szerint egyik 
ősük a szigetvári vár védői között szerepelt, s a későbbiekben is többen 
katonáskodtak a családból. Érdekesnek tartom, hogy a címert 1940-ben 
az első temetkezés alkalmával nem helyezték el a síron.
A sírban dr. Decleva Ignác (1868-1940) ny. járásbírósági elnök és fia, dr. 
Decleva Jenő (1903-1992) árvaszéki ülnök, Torda vármegye tiszteletbeli
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szolgabírája, magyar királyi tüzér főhadnagy; ausztriai régiségkereskedő 
nyugszik. A család Kaposvárról származott át Pécsre. Egyik első pécsi kép
viselője Decleva Ferenc, aki 1862. május 5-én házassági tanú Hamerly János 
és Szalay Flóra esküvőjén, az anyakönyvek bizonysága szerint. Ugyancsak 
e családhoz tartozik Decleva Zoltán magyar királyi tábornok, aki a később 
Donhoz vonuló 2. Magyar Hadsereg parancsnoka volt nyugdíjazásakor; 
dr. Decleva Pál (1882-1943, Balatonboglár) Balatonboglár körorvosa, für
dőorvosa, aki a második világháború idején a községbe elszállásolt len
gyel és francia menekülteket gyógyító munkáján túl is segítette. 
Napjainkban a család két ágának képviselői is Pécsett élnek.

Ugyancsak új keletű dr. Kancsár László tüdőgyó
gyász főorvos (1927-1999) címere, ami a temető 
W parcellájában lévő nyughelyén lett elhelyezve. 
A címer míves faragással egy kopjafán került ki
alakításra. A csücskös talpú ívekkel határolt pajzs 
mezejében jobbra lépő, görbe kardot villogtató 
kettősfarkú (lebegő!) oroszlán. A pántos sisak le
vélkoronájából csőrében patkót tartó, jobbra tekin
tő griff nő ki. Takarók jobbról és balról. Sajnos szín
jelölés a címer egyetlen motívumán sem történt.
A címert és a családot egyetlen általam ismert 
heraldikai, illetve családtörténeti szakirodalom sem említi. A leszárma-
zók ismereteim szerint Pécsett élnek.

Egy korábbi alkalommal történt teme
tői sétám alkalmával ragadta meg 
figyelmemet az M parcellában lévő 
mauzóleum, melynek homlokzatát 
kettős címer díszíti. A címer ugyan 
azonnal felkeltette érdeklődésemet, 
de eredetére csak részben tudtam 
fényt deríteni. A temető irodájában 
csak annyit tudtam kideríteni, hogy a 

mauzóleumot szentkirályi Nagy Valér építtette 1909-ben, akit 1915-ben 
helyeztek itt örök nyugalomra. Könnyű volt tehát beazonosítani, hogy 
a kettős címer egyike az ő családjáé. Mivel a mauzóleum zárva volt, és 
arra vonatkozó felvilágosítást, hogy kulcsa kinél van, nem kaptam, így 
kutatásom is félbe maradt, mígnem egy tulajdonképpen szerencsétlen 
véletlen folytán sikerült előbbre lépnem.

264



Sey Gábor: A pécsi köztemető címerérdekességei

1998-ban, amikor a szokásos mindenszenteki temetőlátogatásunkra 
családi kriptánkhoz érkeztünk, azt feldúlva, feltörve találtuk. A temető 
gondnokságán derült ki, hogy a feldúlt három sírhely közül az egyik 
a fentebb említett mauzóleum. Az ügyintézés során sikerült az épít
ménybe betekinteni, ahol a sírok felett több címerre is rátaláltam. Ekkor 
még nem volt módom a címerek tüzetes szemrevételezésére, de sikerült 
megismerkednem a mauzóleum gondozásával megbízott Várady Géza 
úrral, aki a későbbiekben volt szíves megengedni, hogy a sírok felett lévő 
címereket közelebbről is megtekinthessem és lefényképezhessem.
A mauzóleumban nyugvók névsora a márványtáblák tanúsága szerint: 
Nagy József 1797-1875, Pécs város nyugalmazott polgármestere; 
neje: Gradvohl Borbála 1814-1892;
Szentkirályi Nagy Valér 1849-1915, császári és királyi altábornagy; 
Szentkirályi Nagy Valérné 1854-1916, született: Pazsitzky Angéla; 
Szentkirályi Nagy Valér 1878., 2 hónapos,
Szentkirályi Nagy Valéria 1873-1877;
mankóbüki Balogh Aladárné, azelőtt Mesterházy Gyuláné, született 
Szentkirályi Nagy Angéla 1880-1966;
özv. Gradvohl Jánosné 1782-1876, Sárosfai Bittó Borbála;
br. Gradvohl Gyula, 1817-1896, császári és királyi altábornagy; 
nagyberementi Gradwohl Ede lovag 1814-1890, nyugalmazott minisz
teri osztálytanácsos;
br. Uslar Gleichen Ákosné 1886-1908, született: Szentkirályi Nagy 
Mária;
Dr. Pazsitzky Ede, Pécs város nyug, főorvosa 1813-1899;
Dr. Pazsitzky Edéné Dömötör Paulina 1817-1892;
Pazsitzky Kornélia 1841-1842;
Pazsitzky Leontina 1842-1843;
Pazsitzky Izabella 1843-1852;
vitéz jobaházy báró Dőry Józsefné, született Mesterházi Mesterházy 
Edith 1902-1995.
A síremlékek felett, színes táblákon a következő címerek nyertek elhe
lyezést:
br. Gradvohl;
nagyberementi Lovag Gradvohl;
Br. Uslar Gleichen; 
sárosfalvi Bittó;
Szentkirályi Nagy; 
mesterházi Mesterházy; 
br. jobaházy Dőry.
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Az elhelyezett címerek tanulmányozása egyértelműen fényt derített 
arra, hogy az épület homlokzatán elhelyezett címer nem más, mint a 
Gradvohl br. - Szentkirályi Nagy kettős címer. Ezzel a kettős címer ere
detének problémája tulajdonképpen megoldódott.
A bal oldali báró Gradvohl címer csücsköstalpú hasított pajzsának 
alsó, zöld mezejében levágott, jobbra néző páncélos kar egyenes kar
dot tart, felső mezejében hatágú csillag. A pajzs felett bárói, hétágú 

korona, rajta szembeforduló rostély
sisak, amiből három strucctoll nő ki, 
a középsőn a címerben leírt hatágú 
csillaggal. A sisak körül jobbról, bal
ról takaró színjelölés nélkül. A pajzsot 
két szembe forduló, egyfarkú, ágas
kodó oroszlán tartja pajzstartó gyanánt. 
A pajzs alatt szalag PER ELSEM jelmon
dattal, (megj.: A címer a magyar heral
dika szabályait többszörösen megszegi). 
A jobb oldalon álló szentkirályi Nagy 
címer csücsköstalpú pajzsának kék

mezejében jobbra lépő, kettősfarkú, ágaskodó 
oroszlán jobbjában három szál liliomot tart; 
a pajzs felett ugyancsak jobbra tekintő ros
télysisak, melynek koronája felett a címeralak 
növekvőn került ábrázolásra, baljában liliom
mal, jobbjában görbe szablyával.
Takaró: jobbról és balról (színjelölés nélkül). A fara
gott címer színeit az épületben elhelyezett, színes
ben ábrázolt címerek alapján lehet pontosítani.

A Gradvohl bárói és lovagi címer a színes ábrák alapján.
A br. Gradvohl család címerének a kriptában elhelyezett változatai töb
bet mondanak színeiben a faragott bal oldali címernél, de attól jelentős 
eltérést mutatnak!

Gradvohl Gyula altábornagy nyughelye felett tűzzománc címerkép 
csücsköstalpú, ívelt oldalú osztott pajzsának felső fekete mezejében 
vörös hatágú csillag, az alsó zöld mezejében jobbra néző, letépett, 
könyökben hajlított, páncélos, lebegő (!) kar, egyenes kardot markol. 
A pajzson hétgombos bárói korona, rajta szembenéző rácsos tornasisak, 
melynek levélkoronájából öt strucctoll nő ki. Balról zöld és ezüst, jobb-
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ról vörös és ezüst, középen zölddel és vörössel hasított, melyen a címer
béli csillag jelenik meg. Takaró: jobbról vörös-ezüst, balról zöld-ezüst. 
A címer pajzstartók és szalag nélkül került ábrázolásra.

Gradhvohl lovagi címer. Elhelyezve nagyberementi Gradvohl Ede lovag 
nyugalmazott miniszteri osztálytanácsos sírhelye felett.

A csücsköstalpú osztott pajzsban a címeralakok és 
az alkalmazott színek a bárói címernek megfelelőek. 
A pajzson két szembeforduló tornasisak, melyek levél
koronájából három-három strucctoll nő ki, mégpedig 
balról ezüst-zöld-ezüst, jobbról vörös-ezüst-vörös szín
ben. Takaró: jobbról vörös-ezüst, balról zöld-ezüst.

A Gradvohl család tagjai az általam felhasznált szakirodalomban egy 
helyütt fordult elő,1 nevezetesen a Bittó családnál kerül említésre az 1787 
körül született Gradvohl Anna, aki Pécsett hunyt el 1847. július 6-án.

1 Turul 1931-1/4 Dr. Bittó Béla: Sárosfalvi és Nádasdi Bittó család.

A család indigenátust nem kapott.

Érdemes pár gondolat erejéig visszatérni a Szentkirályi Nagy címerhez, 

címer, színeket is visszaadó mása, csücsköstalpú 
pajzs kék mezejében jobbra lépő, kettősfarkú, 
ágaskodó oroszlán jobbjában háromágú fehér 
liliomot tart. A pajzs felett jobbra tekintő ros
télysisak, melynek levélkoronája felett a sisak
dísz a növekvő címeralak, de jobbjában itt már 
görbe kardot villogtat. Takarók: balról ezüst
kék, jobbról arany-vörös.

Érdemes a mankóbüki Balogh Aladárné sírja feletti címert külön meg
említeni, ahol a színek - nyilván a készítő gondatlanságából - túl világo
sak. A címert körülvevő takarók pedig szalagokká egyszerűsödnek.
A családra vonatkozó adatot az általam ismert szakirodalomban nem 
találtam.
A Gradwohl családi címer mellett igazán érdekesnek, kuriózumnak a 
szintén a mauzóleumban fellelt Uslar Gleichen címert tartom.
Uslar Gleichen bárói címer elhelyezve színes táblán a mauzóleum
ban br. Uslar Gleichen Ákosné (1886-1908 született: Szentkirályi Nagy 
Mária) sírján. 1
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Csücsköstalpú álló kék pajzs, 
melyet középső harmadában fölül 
három, alul kettő orommal ellátott 
pólya oszt meg. A pajzson ötágú, 
gombos bárói korona, melyen 
szembenéző zárt sisak foglal helyet. 
A sisak levélkoronájából két fekete 
sasszárny közül, melyeken a címer
beli pólya ismétlődik középütt, 
széttárt karú vadember emelkedik 
ki, fején zöld koszorúval. Takarók: 
mindkét oldalt ezüst(?)-vörös. 
A címerpajzs oldalait egy-egy vad
ember tartja címertartó gyanánt, 
kiknek másik kezében hosszú 
bunkósbot látható. Öltözékük: fejükön zöld koszorú és zöld ágyékkötő. 
Megjegyzem, a vademberek telamonként való alkalmazása a skót heral
dikában kedvelt.
A család indigenátust nem nyert, tagjai közül igen keveset említ az iro
dalom. így:
Gemmingen Antonia született 1816-ban, férje br. Gleichen Ruszvurm 
Rajmund. (A Gemmingen család 1791-ben nyert honfiúsítást.)2 3 
kézdivásárhelyi Nagy Gizella (született 1885. december 2., Brassó) férje: 
báró Uslar-GIeichen Ákos (esk. Bp.)3;

2 Johan Siebenmacher: Wappenbuch des Adels von Ungarn (Nünberg, 1885-1894)
3 Kempelen Béla: Magyar nemes családok I-XI. (Bp. 1911-1932)
4 Turul 1903-2 Ferenc Ferdinánd főherceg trónörökös ősei.
5 Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben. Az Alföld. Szentkirályi Jenő: 
Temesvár és vidéke.

Nemes és báró pelsőczi Hámos Árpád neje: báró Uslár-Gleichen Elly, a 19. 
sz. végén. (A Hámos család korábbi neve Tóth, másképpen Kurucz volt.) 
Gusztáv Adolf, Nassau-Saarbrück grófja (elhunyt: 1667), neje Hohenlohe- 
Gleichen-Neuenstein Eleonóra Klára grófnő (elhunyt: 1709)4
Sibilla Magdolna (meghalt: 1667) III. György kirchbergi várgrófnak 
(meghalt: 1641) és Gleichen Margit grófnőnek (meghalt: 1619) leánya.4 
Hatzfeld-Gleichen gróf akkori államminiszter tiszteletére nevezte el 
Hildebrand kamarai tanácsos az általa 1766-1767-ben betelepített, a múlt 
századok okirataiban Chambul, Chombol, Chombul néven előforduló, a 
török hódoltság alatt teljesen elpusztult helységet „Hatzfeld"-nek.5 
(Megjegyzem a mauzóleumban elhelyezett táblákon az Uslar Gleichen 
nevet kötőjel nélkül írták.)
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Érdekes még a mauzóleumban a Mesterházy 
(mesterházi) család címere is. A bronz
öntvényből készült alkotás vitéz jobaházy 
br Dőry Józsefné, született mesterházi 
Mesterházy Edith (1902-1995) sírhelye felett 
a Dőry címerrel együtt került elhelyezésre.
A címer balra dőlő kerek talpú pajzsá
nak alján nyugvó ágon balra néző holló. 
A sisak koronáján lévő ágon a címeralak 
ismétlődik. Takaró mindkét oldalt.
A Mesterházy család Sopron vármegyei 
nemes család. A XVII. században, Vas megyében Mesteri helységben is 
birtokos.6
Rokonságban áll a Poky, a Mesteri11, a Sey és egyéb családokkal. 
Mesterházy Zsuzsanna, Sey Máté (1563-1602) neje; M. Péter (Zomai Zsu
zsi.) 1638 táján; Péter 1661; Anna (Darás György); János; János szigeti 
kapitány. 1659-ben élt M. Mihály - 1724-ben, András birtokos Mesteri
ben; és M. Katalin 1720-ban Siklósy Mihálynak özvegye. 1700 táján élt M. 
István, kinek fia, Bernát 1738 tájban.
A család egyik tagja Mesterházy Imre Vas vármegyéből Pest megyei Tapió- 
Sághra költözött, ennek fia Antal 1830-ban Nógrád megye várnagya, utóbb 
pesti lakos, Nógrád megyében, 1813-ban nemességét kihirdetted.

A Nagy Iván által megadott címer mely jelentősen eltér a temetői címer
től, valószínűleg más Mesterházy családé lehet, s tévesen kerülhetett 
ehhez a családhoz. (A család címere a pajzs kék udvarában hármas zöld 
hegyen álló galamb, csőrében nyilat tartva. Ugyan ez látható a pajzs 
fölötti sisak koronáján is. Takaró egyik oldalról arany-kék, a másikról 
ezüst-vörös.7)

Kempelen,8 és Balogh9 munkáikban egybehangzóan a Mesterházy (mes
terházi) család címeres levelét Zsigmond 1436. évi adományaként írják 
le, mellyel M. Bálint, Andrásnak fia, testvére János, továbbá Bögöthy 
Sebestyén, ennek fiai Osvald, Bálint, Miklós, végül Bögöthy György fiai 
Péter és Zsigmond kaptak szolgálataikért.
A címer: balra dűlő kék pajzsban zöld ágon balra fordult holló; sisakdísz: 
a holló; takarók: kék-arany.
6 Nagy Iván: Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal (Pest, 
1857)
7 Johan Siebenmacher: Wappenbuch des Adels von Ungarn (Nünberg, 1885-1894)
8 Kempelen Béla: Magyar nemes családok I-XI. (Bp. 1911-1932)
9 Balogh Gyula: Vasvármegye nemes családai (Szombathely, 1894)
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Érdemes a Turul 1889. évi számának 
„Vegyes" közleményei közül Bárczay Oszkár: 
„A Mesterhazyak címerlevele 1436-ból" című 
cikkéből néhány gondolatot idézni.

„Abban a helyzetben vagyok, hogy a szóban 
forgó címerlevél szövegét és címerrajzát az 
eredeti után híven másolva e folyóirat tisz
telt olvasóinak bemutathatom" - írja Bárczay 
- „ugyanis Szily Kálmán akadémiai főtitkár 
úr szíves közbenjárásával alkalmam volt a

Mesterházy Gyula potyi földbirtokos tulajdonában lévő armálist lemá
solhatni, s a címerrajzáról hasonmást készíttethetni.
Az armális felső, jobb szögletébe 12,5 cm széles és 14 cm magas zöld 
keret között vörös alapon van a címerfestés: balra dőlt kerektalpú pajzs 
kék mezejében zöld ágon fekete fajd. (Csőrössisak.) Oromdísz a pajzs
alak. Orrjegy arany-kék."
Bárczay a címer fellelt állapotáról továbbá így ír: „A címerfestés jobb fele 
teljesen látszik, bal fele ki volt szakadva, s később javították ki vörösre 
festett pergamennel, a mely alá a hátlapon papiros van ragasztva. 
Az összehajtott címerlevél hátlapján következő felírás olvasható: Armalis 
Sigismundi regis Hungarie de anno 1436. És a Sigismundi és regis szók 
közé «imperatori et» van betoldva. E betoldás, az írást tekintve, a XVIII- 
századból való. A címerszerző Bálintot Pál fraknói gróf hites ügyvédjé
nek mondja a vasvári káptalan egy 1437. május 13-ikán kelt s a királyhoz 
intézett jelentésében."
A cikk szerzője a név eredetéről továbbá így ír: „Vesterháza, Westerháza 
(ma Mesterháza) helység a vasvármegyei határszélen Csepregtől délke
letre fekszik, s ma is a Mesterházyak birtokában van. E szerint a szó
ban forgó armális (...) Mesterházy Bálint és rokonai, továbbá a Bögötiek 
részére állíttatott ki.
A Vesterháza és Vesterházi név még a XV. században változott át a nép 
nyelvén Mesterházivá, egy 1479. évi oklevélben Lenárd királyi ember 
már de Mesterházának van írva."
„Mesterházi András fiai tekintélyes emberek lehettek, mert Erzsébet 
királyné Komáromban 1440-ben kelt levelében pallos jogot adományoz 
Westerházi Bálint és János testvéreknek, továbbá Westerházi Imre fiainak 
Mihálynak és Andrásnak, János fiának Benedeknek, György fiának Mik
lósnak és Pál fiának Jakabnak, valamint Mileki Miklós fiának, Andrásnak 
Sopron, Mosony és Vasvármegye területére való érvényességgel."
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Érdekes a fellelt címerkép és a névírás módja. Bárczay cikkében a címer 
elemzésébe nem bocsátkozott, annak fő motívumának megváltozását 
nem értékelte, pusztán csak mellékelte a kézirathoz a címernek egy fes
tett változatát, ami a ma is használt motívumokat mutatja.

Ugyancsak a közelmúltban került elhelyezésre Várady (sárosi) másként 
Karácsony család címere a köztemető D parcellájában lévő családi sír
bolton, bronzöntvényből. Az 1999-ben elhelyezett címert 2000 tavaszán 
barbár kezek egyszerűen lelopták a síremlékről. Hála a gondos család
tagoknak, mára a címer pótlásra került.

A címer íves csücsköstalpú pajzsának hár
mas halmán jobbra lépő griff, mancsában 
pálmaággal. A szembenéző pántos sisak 
levélkoronájából kinövő sisakdísz a pajzs
béli griff, farok nélkül ábrázolva. Takarók 
jobbról és balról.
A családra vonatkozó hiteles adatokat 
Várady Géza (elhunyt Bp., 1945) író, hír
lapíró, volt Baranya megyei főlevéltáros, a 
Ferenc József rend lovagkeresztjének tulaj
donosa állította össze. A család tagjai ma 
is élnek. Várady Géza úr (aki az M parcel
lában lévő mauzóleum kezelője is egyben) 
volt szíves megmutatni a család számára 

1625-ben kiadott címeres levél másolatát, és a családra vonatkozó ada
tokat rendelkezésemre bocsátani, melyekkel sikerült a szakirodalomban 
fellelhető adatokat kiegészíteni, azokat kerek egésszé tenni.
A nemzetség 1625. február 21-én Bécsben kapta címeres nemeslevelét II. 
Ferdinánd királytól. A címer- és nemességszerzők Várady János, ennek 
fivére (Karaczion) György, és nővére, Anna nemességüket még ez évben 
Eperjesen hirdettették. A nemzetség ágainak lakhelyei Fejér, Zemplén, 
Abaúj és Baranya vármegyékben voltak. Utóbbiban, 1816-ban és 1843- 
ban hirdettették nemességüket Pécsett.10

10 Várady Géza: A Várady-nemzetség levelesládájából. Rövidre vont családtörténeti föl
jegyzések (Taizs József könyvnyomdája, Pécs)

Az 1625-ös címer kék pajzsának zöld hármashalmán jobbra lépő, egy- 
farkú, vörös nyelvét kiöltő griff, két első lábában babérágat tart. Sisak
dísz, a címerállat növekvőn. Takarók: kék-arany és vörös-ezüst.6
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A fellelhető családtörténeti szakmun
kákban az 1625-ös nemesség- és címer
szerzőknek Várady János és Pál vannak 
feltüntetve. A nemzetség nemességét hir
dette 1625-ben Abaúj és Sáros megyék
ben.11;11 12 Érdekes, hogy a címernek egész 
más leírását adja Siebenmacher. Neveze
tesen, a pajzs kék mezejének zöld hármas 
halmának közepén jobbra néző, letépett 
páncélos kar görbe szablyát markol, ami 
vérző török főt üt át. Sisakdísz: a pántos 
sisak levélkoronáján ismétlődő kar. Taka
rók: kék-arany; vörös-ezüst.13

11 Kempelen Béla: Magyar nemes családok I—XI. (Bp. 1911-1932)
12 Johan Siebenmacher: Wappenbuch des Adels von Ungarn (Nünberg, 1885-1894)
13 Johan Siebenmacher: Wappenbuch des Adels von Ungarn (Nünberg, 1885-1894)
14 Andretzky József: Baranyavármegye nemesei (Pécs, 1909)

Kempelennél azonban előkerül a már említett dátum mellett egy 1650. 
február 1-jei (sajnos az 1625-ös dátum is ebben a munkában egyszer feb
ruár 1-nek, egyszer február 21-nek van írva) időpont is, mely szerint a 
család címeres levelét ekkor nyerte Karácsony (másképp Várady) János 
és Gergely. Hirdettették 1650. június 15-én Sáros megyében. Nemesi 
bizonyságlevelet vettek ki a család tagjai 1778. október 8-án Sáros, 1779. 
május 4-én Borsod, 1816. február 15-én és 1843. június 6-án Baranya vár
megyéktől. A baranyai nemesekkel foglalkozó Andretzky József14 e ket
tősséget feloldva a második adománylevelet „megújító nemeslevélnek" 
titulálja. Ez utóbbi címereslevélen szereplő címer leírása azonban sehol 
nem szerepel a szakirodalomban.
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A CIGÁNY-HEGYI KILÁTÓ 
FELÚJÍTÁS UTÁNI AVATÁSA

Nagy Gábor és Kulcsár Péter képei
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A Cigány-hegyi kilátó felújítás utáni avatása

W t E-1W» ím á
K J

■■ ¡MM te
W CIk

274



30 ÉVES A KELET-MECSEK TÁJVÉDELMI KÖRZET

Fotók: Nagy Kristóf
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VALAKI HIÁNYZIK!
- EMLÉKEZÉS ROCKENBAUER PÁLRA -

Tóth Klára gondolatai

Rockenbauer Pál, a magyar televíziós ismeret
terjesztés egyik megteremtője, aki körülutaz
ta a Földet, aki az Antarktisz, a Kilimandzsáró, a 

Pamír képeit hozta el nekünk, aki megmutatta a 
Karib-tenger víz alatti világát, aki másfél millió lé
pést gyalogolt velünk az országos kéktúra útvona
lán - éppen 20 éve nincs közöttünk.
Nem hiányzik?"- tette fel a kérdést az a felhí
vás, amely 2007. november 25-én, vasárnap dé
li harangszókor találkozásra hívta Rockenbauer 
Pál tisztelőit, barátait, egykori munkatársait, hogy 
emlékezzenek a természetfilmes, ország- és világ
járó ismeretterjesztő televíziósra.

Aki ismerte, vagy csak egy filmjét is látta Rockenbauer Pálnak,e kérdésre 
nem válaszolhat mást, csak azt, hogy: De igen. Nagyon hiányzik.

20 év nagy idő. A mögöttünk lévő 20 év különösen bővelkedett esemé
nyekben, fordulatokban. Mégsem, (vagy éppen ezért nem?) szűnik a hi
ányérzet, mégsem csökken az igény, hogy emlékezzünk, beszélgessünk 

Rockenbauer Pálról. Mi, baranyai turisták, akik túráink során gyakran, de 
évente egyszer, az emléktúrán biztosan tapasztaljuk, hogy Rockenbauer 
Pál sírjánál az emlékezés virágai, nemzetiszínű szalagos mohakoszorúk 
jelzik, hogy sokan „zarándokolnak" ide, emlékezünk rá.
Amikor a televízióban felfigyeltem a sorozatra - A másfél millió lépés 
Magyarországon címűre - még csak a Mecsek erdeit jártam tanítványa
immal. A filmeket kezdetben szórakozásból néztem, aztán az ismeretter
jesztő hatásai erősödtek fel számomra. Még később, amikor már biztos 
voltam benne, hogy útnak indulok- a „felszólításnak" engedelmeskedve, 
akkor jegyzetfüzettel a kezemben vártam a folytatást. Ezeknek a jegyze
teimnek később hasznát is vettem, amikor kollégáimmal és tanítványa
inkkal vándortáborozásba fogtunk. Később, a második sorozat idején, 
amikor már megtehettem, videoszalagra rögzítettem a filmeket,és így 
csináltunk kedvet a barangoláshoz tanítványainknak.
Néhány éve igyekszem évente november végén olyan emléktúrát szervezni, 
amelynek során „házigazdaként"a Mecsekben tisztelgünk e valamikor gyö
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nyörű, vadregényes — ma már ez sem a régi jelszóval illetett — Gesztenyés
ben, ahol örökre megpihent Rockenbauer Pál.

A kérdésre tehát én is igennel fele
lek, ezért jelentem meg a déli ha
rangszókor Rockenbauer Pál sír
jánál. Az év elején meghirdetett - 
szokásos - emléktúránkat az előző 
nap teljesítettük. 33-an álltuk körül 
a sírhelyet, és idéztük gondolatait- 
egy 1983-as újságcikkből.

Bevallom, e szép emlékű túra után félve mentem ki újra. Nem leszünk 
sokan? Nem leszünk harsányak? Nem leszünk érzelgősek?
így utólag azt gondolom, minden olyan volt, mintha a film forgatására 
jöttünk volna össze. Családján kívül jelen volt a „stáb" (szinte teljes lét
számban), jelen voltak a zengővárkonyi emberek, a baranyai (komlói, 
pécsi) természetjárók, de voltak Budapestről, Kiskunfélegyházáról, kép
viselte magát Zala megye, Fejér megye, Veszprém megye, Győr-Moson- 
Sopron megye, és itt volt ő is, aki miatt összejöttünk - mindannyiunk 
gondolataiban, szívében. Énekeltünk, - mert ő is szeretett. Beszélgettünk 
- mert ő is szeretett. Boroztunk is, - mert ő is szeretett.

Gyenes Károly indította az emléke
zések sorát - aztán pedig megszó
lalt a legtöbb volt munkatársa, töb
bek között Szabados Tamás. Nagy 
László, aki személyesen nem ismer
te, idézte Rockenbauer Pál hangját, 
olvasta fel a Nem is kell, hogy dagad
jon című újságcikket (Élet és Iro
dalom 1983). Ennek néhány sorát 
idéztem én is előző napi túránkon,
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mert oly szemléletesen mutatja be Rockenbauer Pál hegyekhez, a hegy
mászáshoz fűződő érzéseit, gondolatait.
„A hegymászó -bármilyen nehéz is ezt esetleg elhinni - azért mászik, mert hegyre 
mászni jó, öröm. A hegyen ugyanis nemcsak hóvihar s egyéb borzalmak vannak, 
hanem szépség, sehol másutt meg nem szerezhető látvány. Élmény. Én ugyan nem 
vagyok hegymászó, de hegyre mászni szeretek, és - amúgy nem különösebben esemény 
szegény-életem legszebb, legharmonikusabb napjai, hetei között tartom számon azo
kat, amelyeket jó szerencsém megengedett valamelyik hegyóriáson eltölteni.” 
A szokatlanul szép időben, ész
revétlenül múlt az idő. Olyan 
természetes volt minden, egy
szerűségében oly felemelő, hogy 
csak a cseperegni kezdő eső in
dította el a tömeget.
A tervezett program része 
volt a Roki c. film vetítése a 
zengővárkonyi kocsmában. 
Szellemének megidézése után 
alakját is megidézték a vetített ké
pek. Havas hegycsúcsokon, ki
es tájakon, zord időben, ragyogó napsütésben tűnik fel R. P. a filmkockákon. 
Időnként meg-megszólaló volt főnökei „magyarázzák a bizonyítványukat", 
magukat is a kor áldozatának tartva.

A filmben is megszólaltak volt 
munkatársai, „a tanítványok", 
és mindannyiuk mondanivalójá
ból kihallatszott, hogy amellett, 
hogy nekik is nagyon hiányzik 
Rockenbauer Pál, gazdagnak és 
szerencsésnek érzik magukat, hogy 
közelről ismerhették, hogy együtt 
dolgozhattak vele. S érezzük, hogy 
ők ma is tudják, hogy „Merre jár a 
Pál?", s ha tehetik, a nyomába in
dulnak, s ezekre az utakra másokat 
is hívnak magukkal.

Mi, baranyai természetjárók, is járjuk ezeket az utakat. Továbbra is 
őrizzük emlékét, vigyázzuk a helyet, mert „hozzánk tért meg", miután 
bebolyongta a világot a „messzivágyó, jéghegyjáró, felhőszálló" - ide, a 
zengővárkonyi Gesztenyésbe.
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Takácsné Jakabos Laura és Benczes Gábor fotói
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MEGÁLLAPÍTÁSOK A TETTYE-FORRÁS 
SZÖKEVÉNYVIZEIRŐL

Rónaki László

A szerző rámutat neves tudósok egy-egy téves megállapítására, vala
mint áttekinti a címben szereplő vízviszonyokat a forrással szom
szédos területeken, egyúttal megnevezi a régóta tévesen szökevényvi

zűnek tartott források elterjedési helyét. Meghatározza a szökevényként 
jellemzett karsztvíz lehetséges áramlási útját és kilépéseiket, valamint a 
feltételezhetően szökevény karsztvízzel kevert vizű forrásokat.

Előzmények

Karsztfejlődés VIII. Konferenciáján (2004) tényszerűen a „Tettye for-
Z \ rás szökevényvizei"-nek egy újabb (a vízhőmérsékletekre alapozott - 
dicsérhető -) vizsgálatáról hallhattunk előadást, anélkül, hogy a kérdés el
vetés után is az úgynevezett szökevény karsztforrásokat a szerző (Sz. E.) ne
vesíteni tudta volna. Ebből egyenesen következik, hogy még mindig (Szabó 
P. Zoltán óta - tőle eredően -) a vízföldtani tények mellőzésével valami
lyen hidrogeológiailag megalapozatlan földrajzos ábránd kergetése folyik. 
Az előadás anyaga ugyanis gyakorlatilag a pécsi Mecsek-oldal vizsgálatával 
foglalkozott (a hozamváltozásokra és a vízkémiára is kiterjedően), mégpedig 
egyrészt a Petőfi- (korábban Ignác-) forrástól a Kancsal-forrásig, mely terület 
tehát a Tettyétől nyugati irányba terjed 4,5 km-t meghaladóan, másrészt attól 
keletre a Szamárkút és a Szent János-kút kilépéséig közel 1,5 km-re terjedően. 
Vagyis a dolgozatban e terület forrásai voltak - egyetlen kivételtől eltekintve 
- tévesen megjelölve, mint a szökevény karsztvíz megjelenései1.

1 A konferencia X. kötetében az elmarasztaló lektori vélemény miatt nem jelenhetett 
meg, de átdolgozottan a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület 2005-ös évi jelentésé
ben olvasható, majd ezt követően a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat-i pályázaton 
díjazásban (!?) is részesült.

Mindezek fényében indokolt a rég nyilvánosságra hozott, de elfeledett - 
korábban spekulatív - hidrogeológiai feltevések megerősítése, és a teória 
korlátainak rögzítése, melyek azóta az újabb karsztvízadatok ismereté
ben már nem vitathatók.
A vízkémiai eredmények sajnos nem perdöntőek olyan esetben, amikor 
a karsztvíz a feküt alkotó réteges mészkő repedésvizeivel keveredve jele
nik meg, ugyanis mindkét karbonátos rétegcsoport és vize közel azonos 
kémiai jelleggel bír. (RÓNAKI 2006.)
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Szabó Pál Zoltán geográfus tudós érdemeiből semmit sem von le egy 
szakmai tévedése, mely a fúrásos felderítés hiányában spekulatív úton 
(főleg a nagy hozamváltozásra alapozva) történt megállapításból fakadt. 
(SZABÓ 1953: mint írja „...Jelentős mennyiségű karsztvíz áramlik be a 
campili lemezes mészkő rétegeibe és réseibe." p.168.)2 Ennek nyomán a 
később nehezen korrigálható téves kép alakult ki a mecseki karszt szöke
vényvizeinek felszíni megjelenéseiről. Ennek végleges tisztázására vál
lalkoztunk jelen dolgozattal.

2 Újabban a Magyar Rétegtani Bizottság által meghatározott, és időnként kiegészített, 
pontosított litosztratigráfiai elnevezések a MÁFI honlapján fellelhetők. Ott ugyanis a régi 
és a legújabb elnevezések olvashatók. Itt kell rámutatni, hogy a legújabb elnevezés szerint 
a korábban használt „Középső Triász Anizuszi és Ladini emeletek" mint a nyugati Mecsek 
karsztos mészkövei, a Misinai Formációcsoport karbonátos képződményeiként szerepelnek, 
melyben területünkön a Lapisi és Zuhányai Mészkő Formációcsoport elnevezést használják. 
A „Kampili mészkő" új elnevezése Viganvári Mészkő Formáció. Ez az új meghatározásban a 
Hetvehelyi Formáció részét képezi. Dolgozatunkban a bonyolult elnevezések helyett mara
dunk a már megszokott korábbi nevek használata mellett, ugyanis a szerző 1973-ban készült 
- hivatkozott - munkájában is ezek szerepelnek.

Neves geológus elődje, Vadász Elemér munkájában (1935) ugyancsak talá
lunk téves megállapításokat. Ilyen a Tettye vízgyűjtő területének BÖCKH 
(1876) nyomán 3,0 km2 illetve 5,35 km2 adata. (Ami RÓNAKI 1966-os 
korai első vizsgálataiból is 8,23 km2 a víznyomjelzései szerint.) Vadász
nak az általános karsztvízszintre vonatkozó megállapítása is érdekes, 
miszerint „.. .a karsztvíz nyugalmi szintvonala jóval a fölszínre bukkanó

1. sz. ábra: A pécsi Mecsek-oldal vtzntegjelenései és a repedésvizek izoinetríkus vonalai

281



Rónaki László: Megállapítások a Tettye-forrás szökevényvizeiről

források szintje alatt, átlag 150 m t.sz. fölött lehet." (p. 128). Ez szakma
ilag vitathatatlanul elhibázott megállapítás. A karsztvízdomborzatot ez 
időben Rónaki a Deindolok közelében +300 m-ben valószínűsítette, amit 
később a fúrásokkal +290-re helyesbített. Ezzel a deindoli források vízki
lépése alatti karsztvízszint igazolódott.
A tettyei szökevény karsztvizek problémája tehát nem új keletű, ugyanis néhai 
Szabó Pál Zoltán dolgozataiban a Mecsek déli lejtőjén a karszt feküjét képező 
(korábban Wengeninek nevezett) felső kampili lemezes mészkő-márga 
összletből, majd annak feküjét alkotó gipszes rétegekből fakadó számos for
rás eredetét és utánpótlását szökevény karsztvízként magyarázta.
E téves értelmezést a MEV hidrogeológiai csoportjának munkájaként 
Adám-Rónaki méréseiből szerkesztett hidroizohipszás térkép (1. sz. ábra) 
kiértékeléséből (RONAKI 1973) készült szakvéleményben első esetben 
bizonyítottan cáfolta. Az ábrán a karsztvíz áramlási útja +301 m absz. 
magassági helyzetből indul a forrás felé, míg a szomszédos fekü összlet 
vizének legmagasabb helyzete a +340-es izohipszával van ábrázolva. 
E munkában található idealizált hidrogeológiai szelvény, melyet fontos
nak tartok itt is bemutatni (2. sz. ábra). Ezen részleteiben tanulmányoz
ható a földtani képződmények helyzete és vízföldtani értékelése, valamint 
a lemezes mészkőből áramló víz útja. A következtetések alapján szerkesz
tett keresztszelvényen érzékelhető, hogy nem a karsztból történik a víz
áramlás a Mecsek déli lejtőjén található kampilirétegekbe, hanem fordítva,

A DEINDOLI TERÜLET IDEALIZÁLT HIDROGEOLÓGIAI SZELVÉNYE

2. sz. ábra: Archív és jelenleg is helytálló értékelés a terület vízföldtani viszonyaihoz
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mivel azokban magasabb szintet képez az ún. „réteges repedésvíz". Ennek 
megerősítéseként bizonyítása a 2001-ben történt újabb karsztvízszint-ész- 
lelő fúrások adatait felsorakoztatva alábbiakkal lehet részletezni.
A felső kampili lemezes mészkőösszlet a karsztos mészkövet elvá
lasztó ún. határdolomit-réteg3 alatt, mint feküképződmény ismert. Ez a 
Szuadó-Körtvélyes völgyek környékén, a karsztvíz szintjénél magasabb 
helyzetben tárolt vízként a két képződmény határán túlcsordulva (pl: 
Szuadó-f., Laci-f., Bagoly-f.) a felszínen rövid út mentén, víznyelőkön át 
jut a mélyebb karsztvízszintet alkotó tárolótérbe. E vitathatatlan tényt 
már Szabó (1941) is rögzítette, de még akkor nem írt a Deindolok kör
nyéki vízviszonyokról és a későbbi téves megállapításokról.

3 Újabb neve Rókahegyi dolomit

A VIZSGÁLATOK ÉS A MEGÁLLAPÍTÁSOK

kérdéskör elemzéséhez a korábbiak ismeretéből (RÓNAKI 1973.)
L \ kiindulva tudjuk, hogy a Tettye-f. karsztvizének szökevényei egy
részt a vízgyűjtő terület víztározó teréből oldal irányban, másrészt e térből 
a mélység felé távozó víz bizonyos hányadának vizsgálatára bontható. Az 
előbbi forrásokon át jut felszínre, míg utóbbi a mélykarsztból a területtől 
már távoli helyzetű mélyfúrások megcsapolásaival juthat napvilágra. 
Vizsgáljuk hát az első tételt, ami egyrészt (esetünkben) a K-Ny-i csapású 
fekün át távozhat a szomszédos alsó triász kampili és szeizi repedésvi
zes rétegek felé, másrészt a Tettye tér felé egyéb szomszédos (miocén és 
pliocén) összletekben megjelenő vizek utánpótlásaként.
Dr. Szabó P. Z. szökevénykarsztvízre vonatkozó nézeteit első esetben 
(RÓNAKI 1966) megkérdőjelezte, majd az eltérő véleménynek bizonyítva 
adott hangot a későbbiek során is (RÓNAKI 1973). Kézzelfogható bizonyí
tékként álljon itt az akkori dolgozat egyik térkép mellékletének részlete, 
(1. sz. ábra.) mely a korabelitől annyiban tér el, hogy ott még feltételesen 
szerkesztett (de közelítően helyesen ábrázolt) karsztvízizohipszák jelez
ték az elképzelt karsztvízszintet, míg jelen ábrából azt törölve a legújabb 
adatokkal (Böcker 2001) a valós helyzetet ábrázoltuk. A dolgozat másik 
ábrája „A deindoli terület idealizált hidrogeológiai szelvénye" (Ld. itt a 
2. sz. ábraként, szerk.: R. L. 1973) címet viseli. E keresztszelvényen lát
ható, hogy a fekü repedésvize magasabb szintet foglal el a karsztvíznél, 
és így abból a víz áramlás a karszt felé mutat. A déli lejtőn az alsó triász és 
egyéb képződményekből (szeizi-alsó kampili gipszes palás agyag, dolo- 
mitmárga, anhidrit, agyagmárga és trachidolerit) feltörő források vizének 
utánpótlási területe a karszt feküjét alkotó réteges repedésvizes összlet.
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Eszerint tehát az északi dőlésű karsztos tömeg feküjét alkotó kampilirétegek 
fölött kialakult „karsztcsatoma" (valójában barlangfolyosó!) mentén 2001- 
ben mélyült karsztvízszint-észlelő fúrásokban mért értékek (+ 273 és + 301 
m absz. magasság) kijelölik a lehetséges átszivárgás szintjét. Eszerint tehát 
a Mecsek oldal kutakkal és forrásokkal sűrűn behálózott területe (Ld. pl. a 
Mecseki forráskataszter, 1987) a jelzett magasság fölött nem kaphat vizet 
a karszt felől. Mint a '73-ban készített szakvélemény 7. oldalán olvasható 
„...a kampili lemezes mészkő statikus vízszintje magasabb a karsztvíz
szintnél,.. ..kommunikáció csak a karszt felé irányulhat."

Vizsgáljuk hát mindenekelőtt e térség forrásainak magassági adatait:
• A Tettye-forrás eredetileg + 233,32 m-en lépett a felszínre, de a vízmű 

jelen üzem körülményei ezt 30 m-rel magasabb duzzasztási szinten, 
vagy több 10 m-es depresszió mellett is működtetheti.

• A Tettye-akna vágatai + 207,4 m tfm. szinten indulnak. A Gyuri 
úti ürítőjét + 195,3 m-es szinten találjuk. A Gyuri úti vágatban 
egyébként tektonika mentén állandó vízmegjelenés van, ami 
szökevényvízkét fakad a Tettye duzzasztása óta. (A Tettye 1 sz. 
fúrás megfestése bizonyította a forrás tágabb teréből az északról tör
ténő vízáramlást a Tettye-aknához. Ld. RÓNAKI, 2007.) A völgyet 
nagyrészt kitöltő forrásmészkő (mésztufa) alá legújabban behajtott 
csapadékvízcsatornaként szolgáló vágat a Tettye-akna mélyítése 
után elapadt források leszálló szökevényvizét + 160 m-en tárta föl.

• A Petőfi-forrás (eredeti neve: Ignác-f.) + 220 m-es szinten lép ki, mely 
a közeli karsztvízszintnél alacsonyabb, vagyis a szökevény karsztvíz 
megjelenése itt nem zárható ki. (A Tettye vízfestései során nem ész
leltek festékmegjelenést, ami a szivárgási úton bekövetkező adszorp
cióval is magyarázható.)

• A Tettye ismert hajdani árvízi forrása a Pince-barlang (vagy hajdani 
karsztcsurgó, esetleg árvízi forrás!) a Francia emlékmű közelében + 
306 m-es szinten ismert.

• A Szamárkút a jura vízzáró összlet és a pannóniai homokos üledékek 
között nyomozható szerkezeti vonalon van. A foglalási helytől levezetett 
kilépési szintje+208 m. (AT-1 karsztvízszint észlelő fúrásnál fluoresceinnel 
festett víz itt sem jelentkezett.) Nem zárható ki a szökevényvíz eredet.

• A rigóderi Szent János-kút a pannon homok víztartó képződmény
ből ered, Szamárkúttól DK-re, + 166 m-es kilépési szinttel. (Itt sem 
észleltek festék nyomot a Tettye-forrásban, vagy a Tettye-aknában 
megjelent sikeres víznyomjelzési eredmények mellett.) Itt sem zár
ható ki a szökevényvíz-utánpótlás.
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További és nem elhanyagolható adalékként kell megemlíteni, hogy a 
város területére készített mérnökgeológiai térképezés (1975-1992) során 
több száz vízszintészlelő fúrás mélyült a város területén, melyek közül 
számos, az előbbiekben jelzett területsávba került (3. sz. ábra). A fúrások 
mellett több ezer ásott kút került felvételre, többszöri mérésre és eseti 
vegyelemzésre a városban, és azok közül több száz Pécs nyugati részle
tében helyezkedett el.
Az 1976-tól kezdődő mérések és vizsgálatok alapján a tettyei szökevény
vizek átadódásának helye a forrástól nyugatra tartóan csak a Székely B. 
úti völgy környékéig volt bizonyítható (Kraft J. 1992), ahol az Ignác- v. 
Petőfi-forrás is jelentkezik.
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Rónaki László: Megállapítások a Tettye-forrás szökevényvizeiről

A Petőfi-forrástól nyugatabbra a megfigyelési helyeknél a repedésvizek 
már mindenütt magasabb helyzetűek, mint a karsztvíz. A Petőfi-forrástól 
keletebbre (Mikszáth K. u., Hunyadi út, Szőlő u. stb. környékén) azon
ban a repedésvizek mindenütt több méterrel alacsonyabbak a karsztvíz
nél, vagyis csak e területsávban válhat lehetségessé a tettyei karsztból 
a szökevényvizek természetes átadódása. E megállapítást igazolják a 
Tettye-forrásnál megvalósított duzzasztások is, hiszen 1992 tavaszától 
kezdődően - a próbaüzemelés megkezdésétől indulóan - gyors ütemű 
és több méteres (1-5 m) emelkedések alakultak ki az Ignác-forrástól kele
tebbre található Surányi M. u. és Magaslati út környéki területsávban 
lévő mérési helyeken, valamint a Tettye völgyébe telepített kutakban 
(Kraft J. 1996). Ennek megfelelően történt, hogy a duzzasztási próbák 
során a Székely Bertalan úti völgyben, valamint a Hunyadi út felső részén 
pincékben és alagsorokban időszakosan fakadó vizek jelentek meg. Az 
akkori még rendszertelen duzzasztások eredményeként jelentkező hir- 
telenül megvalósuló vízszintemelkedések a Mecsekkaputól délre átla
gosan 1 km-es sávban voltak érzékelhetők (kb. az Aradi vértanúk és a 
Kálvária utcák vonaláig tartóan). A havi-hegyi szarmata tömb déli rész
letén a Felsővámház utcáig terjedően ezen időszakban olyan emelke
dések is történtek, melyek jóval meghaladták a korábbi maximumokat 
a durva mészkőben (+ 4-8 m a korábbi maximumok felett). Az Ignác- 
forrástól nyugatabbra, vagyis a Deindolok környékén ilyen változások 
azonban nem voltak kimutathatók, továbbá a több mint 10 éve folytatott 
duzzasztásos víztermelés hatásai még napjainkban sem észlelhetők az 
északnyugati városrész területén.
Előbbiekből következik, hogy a tettyei karsztból származó szökevény
vizek mozgása a napjainkban csak kevéssé ismert barlangos részek, 
valamint a forrás kilépési helyét is befolyásoló hegységszerkezet (fel- 
tolódási vonalak és harántvetők) által meghatározott. így a szökevény
vizek átadódási sávjának létezése, valamint annak kiterjedése korábbi 
és újabb mérésekkel, továbbá részletes vizsgálatokkal napjainkra már 
egyértelműen bizonyított. Jelenleg csak a Gyuri úti táróból kifolyó víz 
az egyetlen felszíni megmutatkozása a szökevény karsztvíznek, hiszen e 
vízmegjelenés a vízmű 1992-től megkezdett duzzasztásai előtt nem léte- 
zetett (KRAFT 2006).
A tettyei forrásmészkő (mésztufa) területen régóta ismert források nyil
ván szökevény karsztvízből táplálkoztak a Tettye-akna 1939-ig történt 
mélyítéséig, ami után elapadtak. (így az Ó-forrás, a Püspökmalmi-f, 3 
Kniffer-malom környéki források, a Puturluki-f. és számos névtelen ásott 
üreggel feltárt barlangszerű, vagy kút jellegű vízmegjelenés. Részletesen 
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ld. KRAFT 2006) Ezt követően a Szent Vince utca közműveinek 1996-os 
rekonstrukciója során a munkaárokban, majd az északi irányban mész
tufában bányászati kivitelezésű táróban - ami csapadékvíz-elvezető 
csatornának készült - jelentkezett a hajdani források szintje alá süllyedt 
szökevény karsztvíz. Ennek folyamatos megcsapolását szolgáló szivárgó 
csövek elhelyezésére is sor került (KRAFT 2006)
A második tételként vizsgálatra szorul a karsztvíznek egyrészt a mélybe 
(a mélykarsztba!) eltávozó hányada, másrészt a Tettye-forrás környeze
tében a szomszédos összletekbe - elsősorban DK-re, míg kisebb mér
tékben D-re tartóan - folyamatosan átszivárgó szökevény víz. Itt is két 
út nyílik, hiszen a karszttal közvetlenül szomszédos a szarmata mészkő 
távolra is kiterjedő tömege, míg a forrás előterét kitölti a vízátvételre 
mindig alkalmas mésztufa és hegylábi törmelék.
A szarmata mészkő a Tettyétől a Balokány- és Zsolnay-forrásokig a fel
színi kibúvások és a vékony takaróréteg alatt nagy területen nyomozható. 
Korábbi vizsgálatok szerint Böcker Tivadar szerint a Tettye felől feltéte
lezhetően évi 120 000 m1 utánpótlás számítható (RÓNAKI-BÖCKER et 
al.1977.) A miocén (szarmata) mészkő tovább délre a pannóniai homokos 
üledékek alá bukva folytatódik a Bőrgyár-Kokszmű irányokba.

V hányadának felszínen észlelhető megjelenése a Gyuri úti táróban 
fakadva, annak bejáratánál válik láthatóvá, míg a Tettye tér alatti mész
tufa tömbbe jutó víz a csapadékelvezető csatorna létesítésével tárult fel, 
és e földalatti úton folyik tovább.
A Tettyétől Ny-ra a feküt alkotó kampilirétegekbe a D-i Mecsek-oldalon 
csak a Petőfi-forrásig terjedő szakaszon léphet be szökevény karsztvíz, 
így a Petőfi-forrást is táplálhatja. Viszont tovább Ny-ra minden forrás 
kizárólag a kampiliréteges repedésvízből táplálkozik, nincs kapcsolatuk 
a karsztból eredő szökevényvízzel.
A Tettyétől K-re a szarmata mészkőnek átadott szökevény karsztvíz D-i

A Tettye-forrás vízgyűjtőjéből a mélykarsztba áramló - a forrást megke
rülő, vagyis szökevénynek vehető - vízmennyiség vizsgálata az áramlási 
irányánál fogva túllépne jelen dolgozat keretein, így ettől eltekintünk. 
Érjük be azzal, hogy az anízuszi karsztosodó mészkőösszlet É-i irányban 
a fiatalabb fedőrétegek alatt folytatódva a Misina-Tubes kiemelt töme
gétől távolabb mélyfúrások révén, mint a mélykarszt emelt hőfokú vize 
kerül, illetve kerülhet megcsapolásra.

Összefoglalás V 

Tettye-forrás vízgyűjtő területéről származó karsztvízszökevény
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irányba távozva a felszínről beszivárgó csapadékvízzel keveredve egy
részt a Balokány-forráson és a Zsolnay-forráscsoporton lép a felszínre, 
másrészt a mélyben távolabbi fúrt kutakkal kerül hasznosításra.
A Havi-hegy szarmata mészkövéből a szomszédos pannon homokréte
gekbe is átjuthat bizonyos vízmennyiség. Ennek megjelenése egyéb vizek
kel keverten a Szamárkút és a Szent János-kút forrásokban kereshető. 
Vagyis ezeknél sem lehet kizárni a szökevényvíz járulékos előfordulását.
A Tettye-forrás vízgyűjtő területét képező Misina-Tubes karsztosodott mész
köve É-i irányban fedőrétegek alá bukva távolra vezeti a mélykarsztba áramló 
vizet, mely valójában az előzőekhez hasonlóan szökevénynek számít.

A dolgozatban szereplő források első esetben térképen rögzített elhelyezkedését 
(MOLNÁR-NAVRATIL et al. 1987) anyagban lehet áttekinteni.

A Gyuri-úti táró bejárata a 
Barátiír útnál

Az lynáe-f. -újabban Pelőfi-f. - kifolyója a Székely' 
Bertalan út kezdeténél, a Petőfi ház mellett
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A MECSEK EGYESÜLET MADÁRVÉDŐ 
OSZTÁLYÁNAK ODÚTELEPEIRE EMLÉKEZTÜNK

Nagy Gábor

Mecsek Egyesület, a Mecseki Erdészeti Zrt. és a Duna-Dráva Nem-
L vzeti Park Igazgatóság emléktúrát szervezett 2007. október 13-án 
abból az alkalomból, hogy ötven évvel ezelőtt - éppen a Mecsek Egyesü
let tagjainak javaslatára - nyilvánította védetté az Országos Természet
védelmi Tanács a Melegmányi-völgyet és környékét.
Az Árpádtetői Mecsextrém Parkból induló kirándulásra szép számmal 
gyülekeztek érdeklődők, akik napos, bár egy kicsit szeles időben vágtak 
neki a Mániáig tartó mintegy 6 km-es útvonalnak.
A séta során a látnivalók mind teljesebb bemutatásáról a Duna-Dráva Nem
zeti Park Igazgatóság és a Mecseki Erdészeti Zrt. szakemberei gondoskodtak. 
Az első pihenő során felavatásra került a kozári vadászház előtti réten 
egy emlékoszlop, valamint egy felújított madárodútartó, amely a Mecsek 
Egyesület Madárvédő Osztályának, az 1930-as években nagy számban 
létesített madárodútelepeinek utolsó, megmaradt tanúja. Az oszlopra a 
piros, fehér és zöld szalagot Baumann József, a Mecsek Egyesület Munka 
Osztályának elnöke, Kulcsár Péter, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazga
tóság tájegységvezetője és Nagy Gábor, a Mecsek Egyesület Természet
védelmi Osztályának elnöke, a Mecseki Erdészeti Zrt. természetvédelmi 
igazgatója kötötte fel.
A megemlékezés után a csapat folytatta útját a Melegmányi-völgyön 
keresztül, közben pedig tájékoztatást kapott a terület természeti értékeiről, 
a térségben folytatott erdőgazdálkodás jellemzőiről. Utolsó mozzanatként 
a Kőlyuki-barlang előtt kihelyezésre került egy a völgyet bemutató felújí
tott tájékoztató tábla, melyet a nyár folyamán vandálok tettek tönkre.
A kellemes, őszi séta és a megemlékezés örömével hazatérő kirándulók 
valószínűleg nem bánták meg, hogy ezt a programot választották.
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A SZEGEDI KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ 
EGYESÜLET ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT „MECSEK 

HÁZA GEOLÓGIAI BEMUTATÓHELY ÉS BARLANGI 
TURIZMUS KÖZPONTJA" ELNEVEZÉSŰ ÉPÍTMÉNY 

LÉTREHOZÁSÁNAK TÖRTÉNETE

a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület barlangkutatói

A „Mecsek Háza Geológiai Bemutatóhely és barlangi turizmus köz
pontja" 2004-től 2007-ig tartó időszak alatt valósult meg Orfűn a 
Regionális Operatív Program Turisztikai vonzerők fejlesztése intézkedé

sének segítségével, az EU részbeni támogatásával, a Szegedi Karszt- és 
Barlangkutató Egyesület irányításával.

Az ÁLOM

A Tarnai Tamás által vezetett Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egye
sület régi álma volt egy jól felszerelt barlangkutató bázis létrehoza
tala Orfűn. A ház (fekete-fehér öltözős kutatóház, oktatási központ, be

mutatóhely, overallos barlangtúrák kiindulási helyszíne) gondolata min
dig is ott volt gondolati csíraként az Egyesület elképzelései között, mint 
fő kutatási bázisunk, amely biztosítja az alapvető és kulturált eszköztá
rolási, vezetési ponti, pihenőhelyi tevékenységeink terét. Ez éppen a Me
csekben, a nagy munkaerőt igénylő munkáinkon nagyon fontos volt, és 
fontos ma is. Persze ezt alapjaiban nem Tamás és az SZKBE találta ki, 
mert amióta világ a világ, a bázis fogalma evidencia a kutatást vezetők 
számára, legyen ez sarkköri, magashegyi vagy barlangkutató expedíció. 
Tamás vallomása szerint: „Nos... a bányászati és barlangos tapasztalatok, 
valamint a Vass Béla által még a 1961-ben épített 4 személyes, majd 1980- 

ban felépített 8 személyes köny- 
nyűszerkezetes barlangkutató kis
ház adta az ötletet egy komolyabb, 
professzionálisabb ház felépítésé
hez. De tudtam/tudtuk, hogy pén
zünk nincs rá, tehát azzal főztünk, 
amink volt! A kisházzal. De azért 
motoszkált a dolog bennem mindig 
is (akartunk vizesblokkot meg min
denféle egyebeket korábban is)."
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Mivel 2003 óta az SZKBE megnyitotta az általa feltárt Trió- és Szuadó- 
barlangokat az overallos kalandturizmus számára, ezért rádöbbentünk, 
hogy szükség lenne egy olyan kiindulási és érkezési pontra is a kutatá
sokon kívül is, ahonnan a barlangtúrák indulhatnak.

Találkozás a pályázattal

2004 tavaszán - amikor már a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egye
sület telephelye Orfűn működött - az Orfű Község Önkormányzata 
jóvoltából (ezúttal is köszönet érte!), Füziné Kajdy Zita polgármester asz- 

szony, ismervén a barlangászok álmainak és vágyainak nagy részét, meg
kereste az SZKBE-t, hogy üljünk le, tud egy új pályázati lehetőségről, be
szélgessünk róla. A megbeszélésre Tarnai Tamás és Szőke Emília ment 
el, ahol ott volt Kerécz Tamás, az Orfű Pécsi-tó Kht. vezetője is. Mint ki
derült, körvonalazódott egy nagy EU-s pályázat, melynek az elnyerésé
re külön-külön egy-egy szervezet nem képes, nagy partneri konzorciu
mot kell létrehozni, amelyben az önkormányzatok, nemzeti park és civil 
szervezetek is összefognak egy közös szent cél érdekében és megvalósí
tására. A megbeszélésen eldöntve, hogy egy komplex funkcionalitású, 
nagy barlangász bázis felépülése, barlangi turizmus központja néven is 
belefér a pályázatba, így eldőlt, hogy az Orfűn 14 éve barlangkutatást 
folytató csapat is részese lesz a pályázatnak. így került bele a Szegedi 
Karszt- és Barlangkutató Egyesület is, mint civil szervezet, az Orfű Pé
csi-tó Kht. gesztorságában megvalósuló Mecsek Gyöngyszemei a Jakab- 
hegytől a Völgységi-patakig elnevezésű programba.

A PÁLYÁZATÍRÁS TÖRTÉNETE

2004 májusában nekifogtunk a pályázathoz szükséges dokumentáci
ók, tervek, háttér-megállapodások elkészítéséhez. Páhoki László ter
vező segített a Tarnai Tamás által megálmodott és vázlatosan meg is ter

vezett nagyház részletes, építészetileg szabványos terveit formába önteni. 
Szőke Emília vezetésével létrehoztuk a Szegedi Karszt- és Barlangkutató 
Egyesület projekt csapatát, és Emília vezetésével, Tamás felügyelete mel
lett gőzerővel elindult a munka. A projektet elősegítő megállapodások so
ra született az Orfű Pécsi-tó Kht.-val, a többi partnerrel, valamint mivel a 
telek tulajdonjogilag a Mecsek Egyesületé, a felépítmény pedig a Szegedi 
Karszt- és Barlangkutató Egyesületé, ezért a Mecsek Egyesülettel is. 2004 
júniusában már jogerős építési engedéllyel rendelkeztünk, majd 2004 au
gusztusában bekerült a nagy pályázat, 19 alprojektelemmel (az egyik a
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mi házunk) amelynek összberuházási értéke meghaladta az 1 milliárd fo
rintot. Aztán hiánypótlások és módosítások tömkelege következett. 2005 
tavaszán kiderült, hogy az egész projektet nem akarják támogatni, a 19- 
ből csak 15-öt, de az a 15 csak abban az esetben lesz támogatott, ha a nem 
támogatott 4 elem is megvalósul... Háttérben szörnyülködés és futkorá- 
szás indult be... Ez azt jelentette, hogy például az SZKBE által biztosítan
dó önrész a másfél millió Ft-ról 12,5 millióra növekedett... Ezt a táncot 
pedig végig kell járni! Mit lehet tenni, a hitelképtelen egyesület hitelt vesz 
fel az önereje biztosításához, és 12 évre előre elkötelezi magát... További 
papírgyártások sora következik, engedélymódosítások, hogy az épületet 
akadálymentessé varázsoljuk, hetente összegyűlt projektmegbeszélések, 
és láss csodát, 2006. március elején szólnak, hogy 2006. március 27-én, 
ünnepélyes keretek között szerződés-aláírás, nyert a Mecsek Gyöngysze
mei!!! A 2 év előkészítés után nekifoghatunk, még ha kisebb támogatási 
aránnyal is, de talán megvalósul az álmunk!

A KIVITELEZÉS FÁZISA

Kezdtük sejteni, hogy az örömök és kínok sorozata innentől kezdve csak 
fokozódik... Az építkezés lebonyolítását és felügyeletét Szőke Emíliá
ra bíztuk, aki mindvégig kézben tartotta és vezette a házépítési projektet. 

2006 áprilisától augusztusig, a jogi procedúrákon átverekedve magunkat, 
sikerült a közbeszerzést lebonyolítani, mely alapján 2006. augusztus 26-án 
az SZKBE szerződést kötött a Vertikál-Bau Kft. kivitelező csapatával, 
így 2006 augusztusában lebontottuk a sokunknak oly sok emléket tar
togató régi barlangkutató kisházat annak a reményében, hogy egy év 
múlva itt tényleg állni fog egy másik épület...
2006 szeptemberében irdatlan nagy földmunkával elkezdődött a konk
rét kivitelezés... Bármennyire is szerettük volna a legkisebb beavatkozást 
a ház környezetébe, egyszerűen képtelenek voltunk az alvállalkozóinkat 

és a munkálatokat úgy mederben 
tartani, ahogyan azt elképzeltük... 
És ezzel a momentummal megkez
dődött a kálváriánk! Kínlódás so
rozata következett, az épület pon
tos helyszínének kitűzésével (újabb 
talajmechanikai fúrások, statikai 
szakvélemény, telekalakítás stb.), 
majd októberben elkészül az ala
pozás, és részben a közművek (víz,
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szennyvíz, gáz, áram vezetékének lefektetése a réten, útkészítés első fázi
sa)... Gondok a kivitelező csapatok egy részével, viták az alvállalkozóval, 
de hát ilyen egy építkezés... tapasztaljuk most már a saját bőrünkön...
2006. október 31-én lezárult az első fázis, elkészül az első részszámla... 
Nehézségek az elszámolással, nem olyan egyszerű egy elvégzett munka 
kifizetésére rávenni a kifizető hatóságot, amíg le nem ellenőriz jól min
dent (az októberi számla kifizetése 7 hónappal később, májusban történt 
meg). A kevésbé rugalmas kifizetés visszavetette az építkezés további 
folytatását... Aztán megérkezett a tél is, és a projektet hirdető tábla 
magányosan állt a hóban...
És eljött 2007 márciusa... Döntött a vállalkozó, a fizetési nehézségek elle
nére mégsem lép ki a kivitelezésből, előre menekül, minél hamarabb be 
akarja fejezni az építkezést...
Azt hiszem ezért a korrekt 
hozzáállásért is köszönettel 
tartozunk Balla Lászlónak, 
a Vertikál-Bau Kft. tulajdo
nosának és ügyvezető igaz
gatójának. Nos, így folytató
dott tovább a kivitelezés, s 2 
hét alatt már álltak a falak! 
Az építkezést folyamatosan 
végigkísérve, naponta há
romszor is fotózva örültünk 
minden helyére tett téglának, belül sírva örömünkben, hogy ez már a mi
énk, a mi kis barlangászházunk, s ezzel minden orfűi lakos, természetjá
ró, barlangász, turista és idelátogató háza is egyben! És folytatódott to
vább az építkezés, az öröm és a további kínlódások könnyei közt.
Folyamatosan készültek a belső munkák is, verekedések sorozata várt 
még ránk a közművek miatt a hivataloknál, de csak lett a végére ára
munk is (végre a nevünkön), gázunk is... Nagy ez a bürokrácia...
2007. július 2-án pedig megtörtént az épület műszaki átadása, a kivitelező 
befejezte a munkát. A háttérben még a mai napig (2007. szeptember 21.) 
folyik a végszámla elszámolása és a pályázati dokumentáció egy erdőnyit 
kiirtó papírjaink gyártása, de az épület már áll! Igaz, még üresen, de „hát 
abból főzünk, amink van".
Terveink szerint 2007. október végére már kinyithatja ajtaját a látogatók 
előtt a Mecsek Háza, és elkészül a barlangokat és a Mecsek barlangvilá
gát bemutató kiállítás, mely télen-nyáron várhatja majd látogatóit.
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A HÁZ CÉLJAI, FUNKCIÓI

A Mecsek háza alapjául szolgál a magas színvonalú overallos barlangi 
kalandtúrázásnak, valamint a kutató és feltáró munkának, országosan 
kiemelkedő műhelyévé válhat a hazai karszt- és barlangkutatásnak. 
Főbb funkciói:
• Barlangi turizmus központja
• Karsztos geológiai bemutatóhely
• Okoturisztikai szakmai bázis
• Barlangfeltáró kutatás központja
• Tudományos kutatás központja (Jakucs László emlékkönyvtár)
• A Magyar Barlangi Mentőszolgálat Dél-Magyarországi Területi Egy

ségének készenléti helye
Az Orfű térségében található, 
idegenforgalomi hasznosítás 
számára is megnyitott barlan
gokba (Trió-, Szuadó-barlang) 
a kalandtúra első színterét 
képezi a ház. A turisták meg
felelő méretű, barlangászai
hoz szükséges felszerelésének 
a kiválasztásán túl egy rövid 
összefoglalót hallhatnak itt 
a barlangok kialakulásáról, 
fotókiállítások, poszterek 

segítségével pedig megismerkedhetnek a Mecsek barlangvilágával, föld 
alatti formáival. A kalandtúra végén szintén a barlangkutató bázisra érke
zünk, ahol lehetősége van a turistáknak a fekete- és fehér öltözők igénybe
vételével zuhanyozni.
Tudományos kutatási eredményeink szerint a Vízfő-forrás mögött 
húzódik Magyarország egyik legnagyobb barlangrendszere (6-8 km). 
A barlangkutatók bázisa is lenne a Mecsek háza, hiszen a barlangkutatás 
eszközeit itt tárolnánk, itt tarthatnak a barlangkutatók szakmai megbe
széléseket, itt öltöznének be, és ide is érkeznének vissza.
A Mecsek házában kap helyet az egyesület szorgos tagsága által karsz
tos-barlangos témában összegyűjtött könyveinek a tárolására, egy olyan 
könyvtár kialakítására, mely elhunyt tiszteletbeli tagunk, mentorunk, 
példaképünk, a híres barlangkutató után Jakucs László emlékkönyvtár 
nevet fogja viselni. Reményeink szerint, Jakucs tanítványaiként sikerül 
továbbvinnünk tudományos munkásságát, és számos embernek tovább-
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adni a karsztok és barlangok iránt érzett szeretetünket és tiszteletünket. 
A Mecsek háza ugyanakkor a Barlangi Mentőszolgálat Dél-magyarországi 
Területi Egységének készenléti bázisát is jelenti, ahol esetleges baleseti men
tésekkor a készenléti csapat tartózkodhat, illetve irányíthatja a mentéseket, 
mentési gyakorlatokat, itt tároljuk a mentőszolgálat dokumentumait, stb..
A ház ad otthont a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület központi 
irodájának, ahol az egyesület sokszínű programjainak szervezése, és 
háttérkoordinációja folyik. Lehetőség adódik jelentkezni az egyesület 
valamely programjára, kezdve a karszt- és barlangkutatástól, az egye
sületi túrákon, alapfokú barlangjáró tanfolyamokon túl a gyerekek szá
mára szervezett programjainkra is, így a barlangjainkban vezetett föld 
alatti földrajzórára, erdei iskolás táborainkra, barlangász gyerektábora
inkra, természet- és környezetvédelmi nevelés programra, melyet nem 
csak általános és középiskolás, hanem hátrányos helyzetű gyerekek 
számára is szervezünk.

Kedves turista, ha Orfűn sétálsz, ne felejtsd el felkeresni a fentebb bemu
tatott, a Barlangkutató u. 1. szám alatt felépült Mecsek házát, álmaink 
színterét! Szívesen látunk mindenkit barlangos bemutatóhelyünkön és 
túráinkon, programjainkon egyaránt!

Jó szerencsét!
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TITKÁRI JELENTÉS A 2007-ES ÉVRŐL

Tóth Klára

A KÖZGYŰLÉSRŐL

2007. február 14-én tartotta közgyűlését egyesületünk a Baranyaház 
dísztermében. A napirendnek megfelelően láttuk el a kötelező fel
adatainkat, és beszéltük meg az időszerűvé vált kérdéseket.

A kiküldött írásos anyagok ismeretében gördülékenyen zajlott a napi
rendi pontok tárgyalása és elfogadása. A 2006. évi munkáról szóló 
beszámolót, a költségvetési beszámolót és a közhasznúsági jelentést egy
hangúlag elfogadta a közgyűlés, amelyen a levezető elnök: Baronek Jenő 
ügyvezető elnök, előterjesztő: Benczes Gábor választmányi tag volt.
A későbbiekben az Ellenőrző Bizottság jelentése hangzott el. Dománszky Zol
tán, az Ellenőrző Bizottság elnöke elmondta, hogy a beszámolók, a közhasz
núsági jelentés törvényesen, az előírások figyelembevételével készültek el. 
Ezután Benczes Gábor a 2007. évről előrevetítve elmondta, hogy az 
egyesület továbbra is az osztályokon keresztül szervezi meg működését. 
Támogatókat, pályázati lehetőségeket kell keresni az idei évben is. 
Az Ötórai beszélgetések folytatódnak.
A tervek között szerepel egy újabb Mecsek Konferencia megrendezése, 
valamint ősszel egy tájékozódási túrahétvége megszervezése. 
Tervezzük egy drávai vízitúra szervezését, valamikor augusztusban.
Az Ifjúsági Osztályt újra kell éleszteni, ennek érdekében meg kell keresni 
együttműködési céllal pedagógusokat. Az eddig már munkánkba bevont, 
jelenlévő pedagógusok Jelenszkyné Fábián Ildikó, Takácsné Hartmann 
Piroska, Strasser Péter.
A Barlangkutató Osztály végzi folyamatosan munkáját, 2007-ben tábo
rok szervezése a céljuk.
A Fotóosztály munkájának felélénkítése célszerű lenne. A tervek között 
szerepel egy Mecsek Egyesületi fotó képtár létrehozása a tagok bekül
dött képeiből, amely képtár a honlapon szerepelhetne., szavazhatná
nak rá, (például a hónap képére), év végén pedig a képekből kiállítás is 
készülhetne. A beküldött képeket az egyesület felhasználná a hírlevélbe, 
évkönyvbe, naptárba is.

A Munkaosztály vezetője, Baumann József elmondta, hogy továbbra is a 
források felújítása, a forrásokhoz vezető turistautak jelölésének karban
tartása, emlékhelyek kialakítása, felújítása a cél.

298



Tóth Klára: Titkári jelentés a 2007-es évről

A Természetvédelmi Osztály vezetője, Nagy Gábor megemlékezett a 2006- 
ban elhunyt Horvát Adolf Olivérről, aki az egyesületben a kezdetektől 
aktívan tevékenykedett, volt a Természetvédelmi Osztály elnöke, alelnök, 
1993-tól az egyesület tiszteletbeli elnöke. Szép gesztus lenne elnevezni róla 
egy emlékhelyet, ennek kialakítása folyamatban van, helye még ismeretlen.

A Magashegyi Osztály vezetője, Gál György terveit ismertetve felidézte, 
hogy a 2005-ben újjáalakult osztály célja évente egy magashegyi túra 
szervezése. Idén egy Magas-Tátra túra szerepel terveikben.
A tavalyi Júlia-Alpokba szervezett túrán okulva tervezik idén, hogy 
többféle nehézségű túrát indítanak.

A Történeti Osztály vezetője, Börcsök György szeretné intenzívebbé tenni az 
osztály munkáját. Az Ötórai beszélgetések folytatódnak, bárki javaslatát szí
vesen vennék. Terveik között szerepel egy együttműködés a Széchenyi Gim
náziummal, ennek érdekében ide is meghívták az iskola egy képviselőjét.

Baronek Jenő elmondta, hogy a 2006-évkönyvnek fontos része a mecseki 
forrásokról szól képekkel ilusztrálva, kataszteréről szóló írás tette ki.

Biki Endre, aki a forráskataszterről szóló írást készítette, elmondta, hogy 
a Mecsekben közel 210 forrás használható, 80 százalékuk vize iható. Két 
év munka eredménye a leírás. Számtalan forrást látogattak meg, mértek 
fel, többet felújítottak, hozzájuk vezető turistautakat jelöltek ki, illetve 
festettek újra, és mindezek leírása, valamint a források foglalásának idő
pontja és a forrásfoglalók neve is szerepel az évkönyvben.

Baronek Jenő levezető elnök megköszönte mindenkinek, aki a 2006-os 
évkönyvbe cikket írt, és további munkára buzdított mindenkit.
Somosi László elnök megköszönte Baronek Jenő szerkesztői munkáját.

Az elhangzott hozzászólások után a Közgyűlés az egyesület 2007. évi 
működésével kapcsolatos terveit, elképzeléseit tartalmazó javaslatot 
egyhangú igen szavazattal elfogadta.
Ezután Baronek Jenő levezető elnök ismertette a 2007. évi költségvetést, 
majd a Közgyűlés az egyesület 2007. évi költségvetését egyhangú igen 
szavazattal elfogadta.

Személyi kérdéseket is kellett tárgyalnia a Közgyűlésnek: mivel Valkai 
Zsolt választmányi tag, a Természetjáró Osztály vezetője lemondott
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tisztségéről, ezért új tisztségviselőt kellett választani. Benczes Gábor, a 
Jelölő Bizottság elnöke javasolta választmányi tagnak Rónaky Gizellát. 
Rónaky Gizella megköszönte és elfogadta a jelölést.
Benczes Gábor szavazásra bocsátotta a jelölt megválasztását a Közgyűlésnek. 
A Közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta Rónaky Gizellát 
választmányi tagként.

Ezután címek, díjak átadása következett.
Somosi László elnök átadta AZ ÖRÖK MECSEKÉRT Díjat a Pécsi Táv
fűtő Kft. igazgatójának, Gasz Zoltánnak, megköszönve a PÉTÁV munká
ját, amelyet a Mecsek természeti értékeinek megóvása érdekében végzett 
és végez folyamatosan.
Gasz Zoltán megköszönte a megtisztelő kitüntetést, és további sikeres 
együttműködést kívánt cége és az egyesület között.
A Mecsek Egyesület Örökös Tiszteletbeli Tagja címet Kováts Kolosnak, a 
Magyar Operaház Kossuth-díjas magánénekesének adományozta az egye
sület, a programokon való megtisztelő fellépéseiért, pécsi kötődéséért.
Itt esett szó az egyesület emlékezetes, a Csontváry Múzeumban 2006. 
decemberében rendezett évzáró összejöveteléről, amely Kováts Kolos és 
Király Csaba nagy sikerű fellépésével a hagyományosan magas színvo
nalú évzáró rendezvények sorából is kiemelkedett.

Ezután Baronek Jenő levezető elnök megköszönte minden tagtársnak 
és társszervezetnek, személynek a 2006. évi együttműködésben kifejtett 
munkáját, és kérte, hogy a 2007. évben is hasonló jó együttműködés és 
munkavégzés jöjjön létre.
A Levezető Elnök ezután minden tagtársnak és más jelenlevőknek az 
egyéni életben is eredményes 2007. évet kívánt, és a Közgyűlést bezárta.

A Választmányi ülésekről

Három választmányi ülést tartott egyesületünk a 2007-es évben. 
A januári ülés legfőbb feladata a közgyűlés előkészítése volt. Ja
nuár 23-án a Baranyaház Bordó Termében a közgyűlés elé kerülő anya

got pontról pontra (beszámoló, költségvetési beszámoló, közhasznúsági 
jelentés, 2007. évi tervek) megtárgyalta a választmány.
Javaslatot fogalmaztunk meg egyesületünk kitüntető címeinek (Pécsi 
Távfűtő Kft. és Kováts Kolos) odaítélésére. Szó esett a Valkai Zsolt 
választmányi tag lemondása következtében megüresedett hely (választ
mányi tag, Természetjáró Osztály vezetője) betöltéséről. Javasoltuk a
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közgyűlésnek, hogy Rónaky Gizellát válasszuk e feladatokra, aki hosszú 
évek óta aktív tagja a Baranya Megyei Természetbarát Szövetségnek.
Végül megbeszéltük a konkrét feladatokat, amelyek a sikeres, eredmé
nyes közgyűlést elősegítik.

Az év második választmányi ülését június 4-én tartottuk - izgalmas hely
színen, a Mecseki Erdészeti Zrt. Mecsextrém Parkjában. A hagyományos 
megbeszélnivalók (tájékoztató az elmúlt választmányi ülés óta történt 
eseményekről, az osztályelnökök szóbeli tájékoztatója az elmúlt hóna
pok tevékenységéről, adatok az egyesület szervezettségéről) után Nagy 
Gábor, a Természetvédő Osztály elnöke tájékoztatta a választmányt, 
hogy a Pécs 2010 Programiroda által kiírt pályázatra egy következő 
Mecsek Konferencia programtervével jelentkeztünk. Ezzel járulnánk 
hozzá az Európa Kulturális Fővárosa cím 2008-as „felvezető" évének 
programjához.
A tervekről beszélve elhangzott, hogy keressük a helyet a Mecseken, 
ahol méltó emléket állíthatunk egyesületünk ÖRÖKÖS TISZTELETBELI 
ELNÖKE, Horvát Adolf Olivér tiszteletére. 2-3 helyszín került szóba. A 
végső döntést és az emléktábla elkészíttetésének határidejét rögzítettük. 
Ezután Káldy József, egyesületünk alelnöke, a Mecsextrém Parkot létre
hozó és üzemeltető Mecseki Erdészeti Zrt. vezérigazgatója meghívta a 
Választmány tagjait, hogy ismerjük meg a park által kínált lehetőségeket. 
Először teljes sötétségben botorkálva abban a pincében töltöttünk el fél 
órát, ahol átérezhettük a nem látók helyzetét. Kedves kísérőnk szavai és 
tapogatózásunk segítségével haladtunk az erdő tereptárgyaival beren
dezett területen, majd egy lakás különböző helyiségeiben igyekeztünk 
tájékozódni, tárgyakat felismerni, magokat válogatni.
Tanulságos látogatás volt. A sötétben felgyűlt feszültségünket a park 
nemrégiben átadott legújabb játéka, a bob oldotta. Nagy élmény volt 
a természetes környezetben siklani a kiválóan megépített bobpályán . 
Többször is kipróbáltuk „e remek szerkezetet".

Az év harmadik választmányi ülésén értékeltük az elmúlt időszak ese
ményeit ( Horvát Adolf Olivér-emlékkő, madárodú-avatás,) szó esett az 
évkönyv előkészületeiről, de a közgyűlés tartalmi munkájának előkészí
tése is téma volt.
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Az Ötórai beszélgetésekről

Térben és időben egyaránt nagy mélységeket, távolságokat jártunk be 
az Ötórai beszélgetések „előadói" segítségével.

Januárban Kosa Pál képei repítettek minket Erdély vadregényes, szép 
tájaira, a csíksomlyói búcsú mozgalmas napjaira.
Februárban Kovács Ferenc A magyarok harcmodora és megmaradása a Kár
pát-medencében című témája a régmúlt idők eseményeinek izgalmas meg
közelítését kínálta.
Nagy siker volt dr. Novotny Iván vetítése a Zarándokúton Spanyolország
ban című, amelyen a gyönyörű képek mellett a személyes élményekkel 
fűszerezett, hiteles útibeszámoló is emlékezetes volt.
Áprilisban Gál György, a Magashegyi Osztály vezetője vetítette a Júlia- 
Alpokban megszervezett magashegyi túrán készült képeket. Itt is a sze
mélyes érintettség, az átélt élményekről szóló beszámoló gazdagította a 
gyönyörű felvételek mellett a hallgatóságot.
Közkívánatra májusban is Gál György vetített a Júlia- és Osztrák-Alpok
ban készült képeiből.
A nyári szünet utáni első Ötórai beszélgetésen Kovács Ferenc feszegette 
az egyén és csoport fogalmával összefüggő izgalmas kérdéseket.
Októberben Börcsök György vetítette képeit Mecseki tájakon cím
mel. Novemberben az Ötórai beszélgetés még hagyományo
san a Baranyaházban volt, de a decemberi évzáró összejövetel 
- Baronek Jenő szervezésében - izgalmas helyszínen, a felújított Tettyei 
mésztufabarlangban volt. A Mecsek Egyesület tagsága - a barlang első 
vendégeként - felejthetetlen órákat töltött e szép helyen. A barlang falai 
között nagyszerű zenei élményben volt részünk - a Pécsi Gospell Kórus 
műsorában gyönyörködhettünk.

Az Ötórai beszélgetések többször is örvendetesen magas létszámú rész
vétel mellett zajlottak.
A legtöbben dr. Novotny Iván El Caminojáról vetített képeire és az azok
hoz fűződő élményekre voltak kíváncsiak, természetesen nem számítva 
az évzáró összejövetelt, ahol rend szerint, így most is szinte a teljes tag
ság megjelenik. A leghűségesebb résztvevők az Ötórai beszélgetéseken 
Csapó Júlia, Rüll József, Tóth Róbert, Lengyel Zoltánná, Arany Gáborné 
és Stefánovics Istvánná voltak a 2007-es évben.
A Történeti Osztály elnöke, Börcsök György olyan témákat választ az 
Ötórai beszélgetésekre, olyan előadókat hív meg, akik a tagság érdeklő
dése szerint valók, de konkrét kívánságokat is teljesít. így „közkívánatra"
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került például vetítésre a spanyolországi zarándokúton készült képsoro
zat. Ötleteket, javaslatokat, kívánságokat továbbra is szívesen fogadunk! 
Meg akarjuk őrizni a színvonalas, tartalmas témákat és előadókat a min
den hónap utolsó szerdáján tartott rendezvényekre, hiszen ezek folya
matos találkozási lehetőségeket is jelentenek az egyesület - egyébként 
osztályokban dolgozó - tagjai számára.

Hírleveleinkről

Három hírlevelünk jelent meg az évben. Az első a közgyűlésre szó
ló meghívót, az előző évi beszámolót, költségvetést és a 2007. évi 
terveket tartalmazta.

A másik két szám állandó rovatai az előző időszak eseményeiről való 
tudósítás, valamint a következő időszak tervezett eseményeiről való tájé
koztatás voltak.
A második számban a Munka Osztály elnökének beszámolója, a Törté
neti Osztály elnökének tájékoztatója jelent meg, valamint azok az esemé
nyek, amelyeken Horvát Adolf Olivér emléke előtt tisztelegtünk.
A harmadik-negyedik számban a nyári események rövid élménybeszámolói, 
az emlékkőavatásról szóló tájékoztatás és aktuális közlendők jelentek meg.

Sajnos anyagi források híján nem kérhetünk nyomdai segítséget, így kül
lemében, visszalépés következett be Hírlevelünkben.
A hírlevél mellett az információáramlás fontos eszköze lehetne az Inter
net. Örülnénk, ha megismerhetnénk tagtársaink e-mail címét, mert akkor 
gyorsabban, könnyebben tudnánk értesíteni fontos dolgokról, esemé
nyekről, programokról tagságunkat.

Emlékezünk Horvát Adolf Olivérre

Hosszú ideig reméltük, hogy köszönthetjük Horvát Adolf Olivért a 100. 
születésnapján, hiszen 1907. március 6-án született. Sajnos 2007. már
ciusában már csak lélekben lehetett velünk. Városunkban több intézmény, ci

vil szervezet áldozott emlékének. Igyekeztünk mindenhol megjelenni, képvi
selni egyesületünket, amelynek ÖRÖKÖS TISZTELETBELI ELNÖKE volt. 
A 100. születésnap alkalmából a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziu
mában bensőséges hangulatú ünnepség keretében avatták fel azt a ter
mészetismereti tantermet, amelyet Horvát Adolf Olivérről neveztek el. 
Ugyanaznap a Janus Pannonius utca 8. sz. házának falán emléktáblát 
helyezett el a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület.
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Április 12-13-án a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 
jubileumi ünnepségsorozatának keretében emlékeztek Horvát Adolf 
Olivérre, majd 14-én emléktúrát is szerveztek, amelyen egyesületünk 
több tagja is részt vett.

Egyesületünk is emléket állított Horvát Adolf Olivérnek. Olyan helyet 
kerestünk, amelyről úgy gondoltuk, hogy méltó az ő szellemiségéhez. 
Élettere, kutatási területe, szívéhez, leikéhez közel álló hely volt a Mecsek. 
A hegyen szinte mindenütt megtalálhatóak a kutató tudós, nevelő peda
gógus és természetjáró ember számára oly kedves növények. Több hely
szín is szóba került, nehéz volt a választás. Emléktáblánkat végül egy 
sziklára helyeztük, amely a Remete-rétről Jakab-hegyre vezető kék turis- 
taútról déli irányban leágazó, zöld háromszöggel jelzett út mentén van.

A TÁBLA szövege:

DR. HORVÁT ADOLF OLIVÉR 
EMLÉKKŐ 

a Mecsek Egyesület Örökös Tiszteletbeli elnöke, 
a Mecsek flórájának kutatója, 

Pécs város díszpolgára, 
a biológiai tudományok doktora, 

a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, 
Széchenyi-díjas gimnáziumi tanár, 

Jávorka Sándor-díjas botanikus, 
ciszterci rendi szerzetes,

a Szent István Akadémia tagja és újjászervezője

TISZTELETÉRE

Mecsek Egyesület

Az emléktábla avatására 2007. október 10-én délután került sor. Hangu
latos kis műsor, hiteles, személyes indíttatású gondolatok gazdagították 
az emlékezésre, emlékkőavatásra egybegyűlteket.
A műsort a Bártfa utcai iskolások adták. Emlékező gondolatait Szabó 
László, Kevey Balázs és Baronek Jenő osztotta meg velünk, a táblát 
Závoczky Szabolcs, a DDNP Igazgatóság igazgatója avatta fel.
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Túráinkról

Egyesületünk tagjainak nyílt túrái általában jó hangulatban, változatos 
útvonalon, sokszínű tartalommal szerveződtek. Túráink szervezésé
ben kiemelkedő figyelmet fordítunk a Mecsek turista történetének nagy

jairól való megemlékezésre. Fontosnak tartjuk, hogy a - példaképeknek 
is tekinthető - elődeink emléke éljen, életútjuk, tetteik közkinccsé válja
nak azok körében is, akik személyesen nem ismerhették őket. így különös 
gonddal készültünk idén is a Rockenbauer Pál-emléktúrára, a Csokonay 
Sándor-emléktúrára, valamint a Cinke-tanyát érintő túrára, amely Bara
nyai Aurél és barátai emlékét őrzi. Ez utóbbi túra, annak ellenére, hogy 
január elején van, az egyik legnépesebb, legnépszerűbb túránk. Az em
léktúrán megjelenők szellemi, érzelmi gazdagodásához nagyban hozzá
járulnak a Baranyai család tagjai. Baranyai Pál értő, érző gondolatai segít
ségével Baranyai Aurél és barátai (Csokonay Sándor, Millner Pál, Millner 
Jenő) szellemi hagyatékát a túra résztvevői is megöröklik.

Színfolt volt idén a Természetvédő Osztály emléktúrája is, amelynek 
során felavatásra került a kozári vadászház előtti réten egy emlékosz
lop, valamint egy felújított madárodútartó, amely a Mecsek Egyesület 
Madárvédő Osztályának, az 1930-as években nagy számban létesített 
madárodútelepeinek utolsó, megmaradt tanúja. Az emléktúrát Nagy 
Gábor, a Természetvédő Osztály elnöke szervezte a DDNP Igazgatóság 
és a Mecseki Erdészeti Rt. szakemberei segítségével.

Kirándulás a Magas-Tátrában és a Szlovák Paradicsomban 
Egyesületünk néhány tagja élménnyel teli „expedíción" vett részt a nyár 
folyamán. A Magas-Tátra gyönyörű pontjait és a Szlovák Paradicsom 
legszebb szurdokvölgyeit felkereső program során a Csorba-tó partjáról 
indulva több hosszú túrát szerveztünk. A kedvező időjárás lehetővé tette, 
hogy minden tervünk megvalósuljon. A Hernád-áttörés, Klastorisko, 
Poprádi-tó, Zöld-tó, Sziléziai-ház, Morskie-Oko csak néhány hely azok 
közül, amit túráink során végigjártunk, érintettünk.

ElSant Kupa

Benczes Gábor - segítőtársaival - hagyományosan idén is megrendezte 
a tájékozódási hétvégét, ezúttal Orfű térségében.
A kedvező időjárási körülmények között zajló események sorában volt: 
csapatbajnoki futam, tájékozódási futóverseny, egyéni bajnoki verseny és
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20 km-es teljesítménytúra. A versenyen 46 csapat 123 fővel vett részt. A 
verseny a tervezettnek megfelelően zajlott le. Az értékelés időben megtör
tént, az eredményhirdetést az előre tervezett időpontokban kis csúszással 
kategóriánként megtartották. A verseny a hibák ellenére jó hangulatban 
zajlott. A rendezőség bizakodó a jövőt illetően. Rajtuk nem múlik, hogy 
jövőre is lesz ElSant Kupa, szeptemberben valahol a Mecsekben.

VÍZITÚRA

Benczes Gábor „legújabb vállalkozása" a vízitúra (tudomásom szerint), 
egyáltalán nem hagyományos tevékenysége a Mecsek Egyesületnek. A 
közgyűlésen felvetett gondolatot (nem kevés áldozat árán) meg is valósí
totta. Élménybeszámolója (megtalálható az évkönyvben) elolvasása után 
biztos vagyok abban, hogy lesz folytatása a dolognak - olyan tevékeny
ség ez is, ami rabul ejti a természetszerető embert . A közösen megélt 
„vadregényes" élményekért pedig csak irigyelhetjük őket.

Az IFJÚSÁG KÖRÉBEN VÉGZETT MUNKÁNK

Megbeszélésünk szerint (közgyűlés) az ifjúság természetszeretővé neve
lésével kapcsolatos célkitűzéseinket azon pedagógusok segítségével 
valósítjuk meg, akik tagjai egyesületünknek. E tevékenységben példa
mutató Jelenszkyné Fábián Ildikó (Pécs, Pázmány Péter Utcai Általános 
Iskola), Takácsné Hartmann Piroska (Pécs, Csokonai Általános Iskola) és 
Strasser Péter (Komló, Kenderföldi Általános Iskola).
Ebben az évben a Pécs Városi Természetbarát Szövetség Tanösvény 
Taposó Túrái képezték tevékenységük gerincét.

Természetvédő Osztályunk és Munka Osztályunk tevékenységé
ről külön írásban is beszámolunk. Itt most csak annyit rögzítek, hogy 
kiemelkedő tevékenységüket egyesületünk értékes, értékteremtő mun
kái között tartjuk számon.

Áttekintve a 2007. évre megfogalmazott terveinket, jó érzéssel rögzíthetjük, hogy 
összességében sokszínű, változatos programokat, tartalmas, értékmegőrző tevé
kenységet könyvelhetünk el a mögöttünk lévő év egyesületi eseményei között. 
Visszajelzések alapján mondhatjuk, hogy jelenlétünkkel, rendezvé
nyeinkkel gazdagítjuk városunk, megyénk kulturális és turisztikai 
tevékenységét, sok ember számára kínálunk gazdagító, örömteli progra
mokat. Nagy hatékonysággal veszünk részt értékeink megőrzésében, de 
az értékteremtésben is.
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Talán a Fotó Osztály munkájának felélénkítésével kapcsolatos célkitű
zésünket nem sikerült csak megvalósítani, a fotó képtár létrehozása, a 
honlapon való megjelenése, kiállításrendezése nem valósult meg. Nem 
adjuk fel elképzeléseinket, jövőre újra megpróbáljuk - a honlapunk meg
újításával, aktualizálásával együtt.

Azért e területen is marad emlék a 2007-es évről. Baronek Jenő ügyvezető 
elnökünk 2008-ra is összeállított egy - a tagok fotóinak felhasználásával 
készült - naptárt, amelyet támogatóinknak, az egyesületünk programjá
nak megvalósítását segítő barátainknak adunk ajándékba.

Szeretnénk levelezésünket is gördülékenyebbé tenni. Örülnénk, ha tag
ságunk internetes elérhetőségét ismernénk, mert így gyorsan, költségkí
mélőbb módon tudnánk információkat eljuttatni.

Végezetül köszönök minden segítséget, támogatást, figyelmet, és egyesü
letünk minden tagjának, minden támogatónknak örömteli, eredmények
ben és természetközeli jó élményekben gazdag 2008-as évet kívánok.
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A MUNKA OSZTÁLY 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Baumann József

Madáretetés
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Átéli munkák talán legfontosabb ré
sze a madarak etetése. A tél kedve
zett a madaraknak, mert nem volt szélsősé

gesen hideg, és hólepel sem takarta tartósan 
a tájat. Az erdészettől kapott magokat idén 
nem kellett más eleségekkel pótolni. Etet
tünk a Büdös-kúti háznál, a Herma-hegyen 
és a Leőwey Gimnázium parkjában. A meg
szokott kedvenceink látogatták az eleséggel 
megpakolt etetőket az ínséges napokon.

Mária-kép

A Vár-völgyi Mária-kútnál a forrás feletti 
fán a régi kovácsoltvas tartót felújítottuk, 
utána egy szép Mária-kép került elhelyezésre 

benne. A felújítás költségeit a ME biztosította.

Famatuzsálemek

A Herma-hegy keleti teraszán áll egy kö
zel öt méter kerületű és harminc méter 
magas csertölgy. Az öregek Balog tőgyfájának 

ismerték. A kővágószőlősi keresztlevelekben 
szerepel Balog nevezetű személy, így valószí
nűsíthető az elnevezés. A fa koronájába be
nőtt az új nemzedék, és a fény felé törve az 
öreg fa ágai közé fészkelték magukat. A be
nőtt fákat az erdészet kivágta kérésünkre, és a 
lombkorona alatti részt kitisztította. Padot és 
asztalt tettek a fa lombja alá, hogy az erre já
rók pihenését szolgálja. A tölgyfa szomszéd
ságában emlékoszlopot helyeztünk el, me
lyen a BALOG-FÁJA felirat olvasható.
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A Lóri-forrás foglalása felett is van 
egy hasonló koros tölgy, melynek 
környezetét az erdészet szintén 
rendbe tette. A forrásból egész 
évben csörgedezik a magas vastar
talmú forrásvíz, mely vörösre festi 
a forrás kövezetét.

Óvjuk, védjük környezetünk 
megmaradt famatuzsálemeit!

Herma-hegyen a kosborok összeszámlálása

Sápadt kosbor
24 tő

A Szekszárdi-dombság forrásainak állapotfelmérése

Biki Endre Gábor a Mecsek-térképen megtalálható, de a Szekszárdi
dombsághoz tartozó forrásokat és vízfolyásokat mérte fel, melyek
ről fotókat és leírást készített.

Forráskataszter

Végh Károly tagtársunk évek óta kutatja a forráskataszterben elődeink 
által lejegyzett forrásokat és vízfolyásokat. A felkeresett forrásokról fel
jegyzést és fotót készít. Ez idáig 353 forrást mért fel és fotózott le. Az 
anyagot katalógusba gyűjtötte a fotókkal együtt. Felfedezéseiről rend
szeresen beszámol a Munka Osztálynak.

Madaras-kút

Madáritató tó készült kis vízesésekkel az Árpád-tetői erdőben, a 
Mecsextrém park területén. A régi Hidegkúti-forrás túlfolyó vi-
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zét hasznosítottuk, hogy szebbé tegyük a 
mocsaras környezetet. A madarak öröm
mel járnak a frissen elkészült építményhez 
inni és fürdeni. A későbbiekben néhány 
madárodú és egy madáretető is készül a 
tó mellé. Talán egy szép tablón a környék 
énekes madarait is be lehet majd mutatni, 
ha az anyagi lehetőségek adottak lesznek 
rá. Az építéshez a feltételeket a park veze
tése biztosította, a tervet és a kivitelezést 
Baumann József végezte.

Cikai-forrás: megtiszi 
a Keleti-Mecsekben

Vízhömérséklet mérés és szom ¡oltás 
a Laura-forrásnál

Forrásfelújítások

tult és megújult 
található forrás, 

mely mentős, és felirattal van ellátva. A
S+ jelzésről a SO jelzés vezet a forráshoz. 
Farkas-forrás: kitisztítva és megújul
va várja Patacs közelében, a Bika-dom
bon található forrás a túrázókat. A for
ráshoz a P jelzésről a PO jelzés is fel 
van festve. Új gránittáblát építettünk 
be a Textiles-forráshoz. A Cirkó-forráshoz, Kismélyvölgyi-forráshoz és 
Széchenyi-forráshoz pedig márványból készült tábla.
A Keleti-Mecsekben a Szürke-forráshoz, Wein György-forráshoz, Pius- 
forráshoz és a Vadvirág-forráshoz is bevezet a főjelzésről a KO jelzés. 
Lencse-kút. Eredeti állapotának megfelelően felújítottuk a Lencse-kutat. 
A merítős forrás vize egy kis betoncsorgón folyik ki. Falazata cementes 
megerősítést kapott. A forráshoz a S+ jelzésről a SO jelzés vezet be.
Lajos-forrás. Megújult a Lajos-forrás is a Hidasi-völgyben: a forrás 
elfolyómedre rendbe lett téve, az ülepítőmedencét feltártuk és kitisztí
tottuk, valamint új márványtáblát építettünk a forrás fölé.
Új kiépített forrásokat is találtunk. A Hideg-kút Kővágótöttösön található 
(az alsó és felsőfalurész közötti völgyben a játszótéren van). Váralján a Boros-kútja 
kifolyócsöves forrás (a János-forrás közelében van), és a váraljai vadászházak
nál is található egy név nélküli épített forrás (Pasa vendégház udvarán). 
Laura-forrás: a sikondai erdőben található forrás - mely a gyermektá
bortól 1 km-re van - teljesen fel lett újítva. Megközelíthető a P, Z jelzés
ről leágazó PO jelzésen.
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Pécsi barlangkutatók forrása: a forrás foglalását feltártuk, és 
ülepítőmedencés megoldással kiegészítve eredeti formájában újítottuk 
fel. A felújítási költségeket a szegedi barlangászok támogatták.
Laci-forrás: a forrás széteső, szárazon rakott falazata cementes megerő
sítést kapott, így a 60 évvel ezelőtt épült forrás megújulva várja az arra 
járókat. A forráshoz a Szuadó-völgyből a KO jelzésű ösvény vezet.
Ravasz-kút: kitisztítottuk és névtáblával láttuk el a Kovácsszénájai-tó 
mellett található forrást. (Ez a Rohasz-kút eredeti neve.) A forráshoz a S+ 
jelzésről leágazó SO jelzés vezet, mely a kovácsszénájai buszmegállónál 
ér véget, így két irányból megközelíthető a forrás, ezzel tehát ez a telepü
lés is be van kötve a turistaút-hálózatba.
Szederindás-kút: a Sín-gödörben lévő kis forrást felújítottuk, vize most 
egy kis betoncsorgóba folyik.

Forrásokhoz vezető ¡átjelzések.
Tovább folytattuk a forrásokhoz vezető útjelzések felfestését, így nyár 
végére valamennyi tervezett jelzés elkészült: Fodorgyöpi-kúthoz a KO, 
a Kálmán-forráshoz, a Kismélyvölgyi-forráshoz a PO jelzés, és a Zarán- 
dok-kúthoz a Mária-kápolna érintésével a S jelzésről a SO ágazik le. A 
mecseki forrásokhoz vezető körjelzések festésének jelentős részét Biki 
Endre Gábor végezte.

Munkák a parkerdőben

Rendszeresen takarítjuk a Szigriszt- 
keresztet és környékét, facseme
téket ültetünk a kis területen. A Tubes- 

tornyot és környékét, valamint a lép
csőket alkalmanként letakarítjuk. 
Segítőink évek óta szépen rendben 
tartják a dömör-kapui buszfordulót és 

környékét. A Mecsek jellegzetes virágait ültetik a sziklakertbe. Gondos
kodnak az útjelző táblák jó állapotáról, és fontos információkhoz juttat
ják az arra járókat a kihelyezett kis faliújságon.

Természetvédelmi őrszolgálat

A védett területeket gyakrabban bejárjuk, ha a védett virágok elő
bújnak rejtekükből, és színes szirmaikkal felhívják magukra a fi
gyelmet. Többször történt figyelmeztetés a Tubesen és környékén, mert
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sok kiránduló nem ismeri a védett növé
nyeket, és minden szép nyíló virágot cso
korba szed. A hóvirágok tömeges gyűjté
se alábbhagyott a sok kihelyezett ismer
tető feliratnak köszönhetően.
A DDNPI polgári természetvédelmi 
őreinek rendszeres találkozója ebben az 
évben valami oknál fogva elmaradt. Töb
ben szeretnénk, ha ez újra élő kapcsolattá 
válna, mert a közös terepbejárásokon 
kölcsönösen kicserélhetnénk tapasztala
tainkat, melyből sokat lehet tanulni.

Rendszeresen tisztítjuk az Árpád-tetői Madaras-kút „madárfürdető" 
tavát, vízesését és környékét. Ebben az évben is sok szemetet szállítottunk 
ki az erdőből, elsősorban a jelzett utak környékéről. Az erdészet vezetése 
szigorította az erdőben dolgozó vállalkozók munkáját. Csak abban az 
esetben lehet számlázni részükre az elvégzett munkáért a pénzt, ha a 
területükön nem hagytak hátra szemetet. Reméljük, hogy ennek lesz lát
szata, és kevesebb szemét terheli majd a szép környezetet.

Segítséget kérünk!
/Íz erdőt járva biztosan többen észrevettétek az évek 

óta „elfekvő" autógumikat a völgyekben, vízmosások
ban. Ezek összegyűjtése meghaladja osztályunk lehe

tőségeit. A gumik elszállításához terepjáró gépkocsikra 
van szükség. Pontos adataink vannak arról, hogy hol 
találhatók ezek az erdőbe nem illő környezetszennyező 

csúnyaságok. Elszállításukhoz kérjük támogatóink 
segítségét.

Munkatúra a Keleti-Mecsekben

Huszonnegyedik alkalommal 
lett megrendezve a Csokonay 
Sándor-emléktúra. A túra folyamán a 

Keleti-Mecsekben felkerestük a Sanyi 
bácsi által épített forrásokat, és kitisz
títottuk őket. A túra lehetőséget adott 
arra, hogy elmondjuk a források ki
alakulásának történetét, és bemutas-
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suk, miképpen lehet megtisztítani a források vízfolyásait a környezet ká
rosítása nélkül. Ismertettük a természetvédelem alatt lévő területeken 
való magatartás szabályait, és felhívtuk a figyelmet, hogy az otthonról 
elhozott csomagolóanyagokat, flakonokat minden esetben mindenki vi
gye haza és ott dobja a szemétgyűjtőkbe szelektíven. Negyvenöten ki
rándultunk jó hangulatban, kellemes időben és csodálatos környezetben 
Óbánya és Mecseknádasd környékén.

Előadás

A mecseki forrásokról, a himnusz történetéről és a cserkészéletről 
tartottunk előadást a kertvárosi templomban. Színes, nagyméretű 
fotókon mutattuk be a mecseki forrásokat. Megmutattuk a Mecsek Egye

sület évkönyveit és egyéb kiadványait az érdeklődőknek.

III. Uránbányász Emléktúra

A volt uránbányászat nyomai még sok helyütt meglátszanak a Me
csek hegység erdeiben, de egyre kevésbé lehet őket felfedezni a 
gondos rekultivációnak köszönhetően. A régi uránbányászok, valamint 

az utódvállalat dolgozói és a vendégek végiggyalogoltak a 22 kilométer 
hosszú távon, és megmásztak 642 méteres magasságot. A célban fehér 
asztalnál újabb régi élmények elevenedtek meg a dolgozók elbeszélései
ből. A harminckilenc résztvevő és a segítők kellemes hangulatban töltöt
tek el egy napot a Mecsek hegység erdeiben.
A túrát a Mecsekére Zrt., a Mecsek - ÖKO Környezetvédelmi Zrt., vala
mint a Mecsek Egyesület szervezte.

Takarítás a Föld Napján

Föld Napján tegyünk egy keve
set környezetünk tisztaságá
ért! A Magyar Közúti Kht. Bara

nya Megyei Területi Igazgatósága 
a FÖLD NAPJA alkalmából nagy 
takarítási akciót szervezett elsősor
ban közutak mentén 2007. április 
21-én. Kitakarítottuk a Körtvélyesi- 
völgy felső szakaszát (Arpád-tető- 
Mánfa közötti országút melletti rész. A
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szerk.), ahonnan huszonnégy zsák szemetet hordtunk ki, öt darab kamion
gumit és hat darab személyautó-gumit cipeltünk fel az út szélére a völgy
ből, nem kis erőfeszítés árán. Kitakarítottuk a kőkereszt melletti területet, 
kivágtuk a bozótot a környezetében, így jobban érvényesül az építmény.

Megszépült a Büdös-kút és környéke

A Madarak és Fák Napjára emlékezve 
kopjafát állítottak a ház elé, melyet 
Szatyor Győző fafaragó készített.

Lassan elkészül az esőbeálló és a mellette 
lévő tűzrakó, amely Baranyai Rudolf mun
kája. Szorgos kezek 
óvják a környék és a 
ház tisztaságát, ápol

ják a virágokat a Természetjárók Panteonjánál. A ház 
teraszának falazata megújult, és új támasztógeren
dák tartják az előteret. A tűzrakók mellett a padok 
fel lettek újítva, a sétautakra zúzottkő lett terítve. 
Rendszeresen kitisztítják a környéket a kiránduló
csoportok által „ottfelejtett" hulladékoktól.

Új forrástáblák az utak mentén

Fából készült útbaigazító táblákat helyeztünk ki a Bükkös-forráshoz, 
a Pálos-kúthoz, és a Szúnyog-forráshoz. A táblák felhívják a térkép
pel nem rendelkező kirándulók figyelmét a forrásokra.

Madárodú

Akozári vadászháznál felújítottuk az egyetlen 
megmaradt régi, a Mecsek Egyesület Madár
tani Osztálya által készített madárodút. Több száz 

ehhez hasonló madárodú került kihelyezésre a há
ború előtt a Mecseken. A vascső talapzatán látható 
volt, hogy ki adományozta a pénzt az elkészítésére. 
Reméljük, hogy a felújított madárodút tavasszal 
birtokba veszik a madarak.
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Új helyen a Mária-kép-Oszlop

Az elmúlt évben kivágott Mária-kép-Oszlop 
új helyen, a Zengő Csillaga kápolnánál ta
lálható. Magánterületen az erdő rejtekében áll.

Munkák az „öreg Ordas" körül

ordas-tanya karbantartása, környezeté
ápolása, védett növények egyedszámai- 

nak felmérése, takarítás, a környék forrásainak 
tisztítása vízhozam és hőmérsékletének mérése 
heti gyakorisággal és mindezek lejegyzése az Or
das-tanya naplójába. A ház történetének bemuta
tása az érdeklődők számára, túravezetéssel.

Éger-forrás

Sok éven át nem láthatták az 
Éger-forrást az arra kirándu
lók, mert a forrás építménye és 

táblája is eltűnt. Biki Endre Gá
bor gondos és lelkes kutatómun
kája eredményeként előkerült a 
tábla. A tábla megtalálása után 
majdnem a régi formában került 
visszaállításra a forrásépítmény 
és vízkifolyás alá tálka készült.
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Köszönet

Köszönöm minden tagtársunknak és segítőnknek az elvégzett mun
kát, mellyel hozzájárultak a Mecsek hegység környezetének meg
óvásában. Tovább szépültek a turistautak, források, kilátók és pihenők. 

Segítségetek nélkül nem lehetett volna ilyen eredményes, szép munkát 
végezni.

Köszönöm a Mecseki Erdészeti Zrt.-nek a segítséget a fakivágásokban, a 
védett fák és források környezetében (erdőtisztítás), és az anyagszállításokat 
a terepeken. Köszönjük az erdei bútorokat, melyeket kihelyeztek a turista
utak mentén, valamint a faoszlopokat, melyekre a forrástáblákat helyeztük. 
Köszönjük a PVV Zrt. munkatársainak a jóléti erdő területén kihelyezett 
szép padokat, asztalokat és játszóalkalmatosságokat, valamint az útbai
gazító információs táblákat.

Köszönöm a DDNPI támogatását a forrásépítések engedélyeztetésében. 
Köszönjük a formájában megújult és megmagasított Cigány-hegyi kilá
tót, melyet a Mecseki Erdészeti Zrt.-vel varázsoltak újjá. Köszönjük és 
örülünk a sok esztétikus információs táblának és térképnek, melyek a 
közelmúltban lettek kihelyezve.

A 2007. ÉVI MUNKÁKBAN RÉSZT VETTEK

Baronek Jenő, Baranyai Rudolf, Baumann József, Baumann Józsefné, 
Biki Endre Gábor, Farkas Tibor, Feketéné Cifra Éva, Golubics Ist
ván, Hohn Miklós, Hompola Miklós, Ivasivka Mátyás, Jerszi Lajos, Jerszi 

Lajosné, Juhász Kornél, Kollár Tamás, Kovács Szabó János, Kulcsár Péter, 
Kriston Barnabás, ifj. Kriston Barnabás, Kristonné Kenderik Magdolna, 
Lauer Zoltán, Meinczinger Elvira, Miklós István, Nagy Gábor, Plantek 
István, Plantek Istvánná, Ripszám István, Rónaky Gizella, Tasnádi János, 
Őri Zsuzsanna, Csanádi Imre, Szendrői László, Tóth Klára, Varga Jenő, 
Végh Károly, a SZKBE barlangászai.

Köszönjük a szorgos munkát azoknak a „névtelen" segítőinknek is, 
akik 2007. évben kirándulásaik alkalmával kitisztították a források 
előterét, összeszedték a szemetet és óvták környezetünk tisztaságát.
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Viharban
Fekete felhőket kerget a szél a zöld völgy fölé. A fák csontos ágaikat csapkodják egymásnak, és 
hullik róluk a sok levél. Port és fűcsomókat kerget a szél, majd felkapja forgó tölcsérében, és tova
repíti őket süvítve. A távolban Képes-pusztát süti a nap, de felettem már kormos az ég és tombol 
a vihar. Hatalmas ereje öreg bükkfát teper a földre reccsenő robajjal. Fehér csillogó jéggyöngyök 
hullnak a fekete égből, és a földre csapódva ugrálós táncot járnak. Hideg szél tépdesi izzadság- 
cseppektől átnedvesedett ruhámat, és libabőrössé varázsolja előbb még izzadó testemet.
Egyre csak süvít a szél, és a fehér csillogó gyöngyökhöz nagyra nőtt esőcseppek társulnak. 
A megszomjazott poros föld mohón issza a hideg vízcseppeket, majd földszagot böfög az ég felé. 
A távolba nézve egyre szűkül a fehér látómező, majd hamarosan mindent eltakar a nappali

Viharban
Baumann József

Felhőt kerget a szél felettem
Agakat csapkod a völgyben mellettem. 
Madarakat repít piheként a légben, 
Jaj, a vihar csak ne az erdőbe érjen.

Szapora léptekkel a hegy felé indulok, 
Reccsenést hallva a lombokba pillantok. 
Agak zuhannak csattannak a földön, 
Jaj, csak egy nehogy a fejemre jöjjön.

Haragos tengerként hullámzik a fiatal erdő, 
Mordul az ég és a fekete égből elered az eső. 
Jéggyöngyök lyukasztják a fák zöld levelét, 
Földre hullva, pattanva gurulnak szerte szét.

Porba hullnak a kövér meghízott cseppek, 
A szomjazó föld rései jó nagyokat nyelnek.
Földszagot repít a szél a széles völgy felé, 
Zihálva gyors léptekkel sietek a rét mellé.
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FORRÁSFELÚJÍTÁSOK A MECSEKBEN

Biki Endre Gábor

A patacsi Farkas-forrás felújítása

2007. 03. 06., kedd. Süle-völgyből indulok a piros háromszög jelzésen, 
majd a házakat elhagyva a piros kör jelzésen folytatom az utat, amit 
tavaly festettem fel.
A máskor csak alig csörgedező patak a múltkori esők után most egészen 
megizmosodott. Az Árnyas-forráshoz érve látom, hogy a szokásosnál 
bővebben folyik a forrás. Kitisztítás és fotózás után visszafelé indulok, 
és jelzetlen kocsiúton elindulok felfelé a hegy oldalában. A széles kocsiút 
egyszer csak elfogy, és sűrű szederindásban találom magam. Nehezen, de 
kivergődök a sűrűből, és a piros háromszögön folytatom az utat. Fent a 
keresztutak elágazásától a Farkas-forrás alig 100 m-re van. Kevésbé ismert 
forrás, a szörnye-völgyi Farkas-forrás nagyobb közismertségnek örvend, 
talán a felújítás után ez is népszerűbb lesz, mivel ezen a környéken egyál
talán nincs ivóvízvételi lehetőség. Lemegyek a forrásig, és közben nézem, 
hogy melyik irányból lehet levezetni a jelzett utat a forrásig. Elég bozótos 
a környék, de végül egy könnyű és célirányos utat sikerül kijelölnöm, ahol 
először a belógó bokrokat és a faágakat távolítom el a szükséges helyeken. 
Útközben sok fürtös gyöngyikét látni, az illatos hunyor már elvirágzóban 
van. Az úton kijelölöm a fákat, melyekre a jelzések fognak kerülni, ahol 
szükséges, ott a kérget lekaparom. A sablon segítségével felragasztom a 
ragasztószalagokat, és elkezdem a jelzések fehér alapjait felfesteni. Ami
kor ez kész, a forrás elfolyómedrét ideiglenesen kitisztítom, és lemérem a 
víz hőfokát és mennyiségét. A vízhozam 4 liter/perc és 8,9 °C-os. A munka 
végeztével a Bika-domb irányába indulok vissza.

2007. 03. 08., csütörtök. Eredetileg ma Sikondára mentem volna, de reg
gel még esett egy kicsit az eső, ezért nem indultam el.
Később teljesen megváltozott az idő és kisütött a nap, így úgy döntöttem, 
hogy kijövök a Farkas-forráshoz, és felfestem a turistajelzésekre a piros 
köröket. Éppen hogy elkezdem festeni, amikor egy kis zápor jött, de sze
rencsére ez hamar elállt, és folytathattam a munkát. Festés után a forrás 
elfolyómedrét mélyítettem le, az eredeti mélységre. A falból néhány kő 
már kiesett, ezeket majd pótolnom kell, így utána kőgyűjtés következett. 
Egy kis alkalmi kőbányát találtam a szemközti oldalban, ahol megfelelő 
méretű kövekből egy kis kupacnyit hordtam össze.
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2007. 03.13., kedd. Szép napos idő
ben haladok a Bika-dombon felfelé, 
és az új PO jelzésre letérve hamaro
san a Farkas-forrásnál állok meg. 
Leteszem a nehéz hátizsákot és a 
hosszú etemitcsövet, majd előke
rülnek a hátizsákból a forrásépítő 
segédeszközök: cement, vízüveg, 
toldalékcső, vödör stb. Először a 
forrás ülepítőmedencéjéből merem 
ki a vizet. Medence alján kb. 20 cm iszapréteg van, ezt serpenyővel tudom 
kikotomi és kimerni. Nehéz a szűk térben görnyedni ,és a huszadik merítés 
után elértem a medence alját. A víz csak lassan áramlik a medencébe, így 
szerencsére gyorsabb a meregetés, mint a víz telítődése. Ezután egy üveg 
hipót öntök a medencébe fertőtlenítés végett. Pihenésképpen megvárom, 
amíg a medence ismét feltelik vízzel. A medence feltelése után újból kime
rem a vizet, melynek szagán jócskán érződik a fertőtlenítő szaga. Ez így is 
van rendjén, mert ha nem lehetne érezni ezt a szagot, az azt jelentené, hogy 
a kútban lévő baktériumok nem pusztultak el. A víz lemerése után bepró
bálom az eternitcsövet, és arra rátoldom végleges kifolyónak az alumíni
umcsövet. Vésni nem kell, a cső pont a kifolyás pontjába passzol. Betonnal 
rögzítem a cső helyét, közben megindulnak rajta az első vízcseppek, majd 
lassan beáll a megfelelő hozamra. Egy cinke száll le egészen a forrás mellé, 
most dél van, de már reggel óta itt röpköd ágról ágra. A forrás nyitott 
részének lezárásához nagyobb köveket használok fel, amiket oldalirányba 
döntve forgatok be a forráshoz. A köveket szárazon rakva teszem egy
másra, amíg be nem fedik a nyitott üreget. A rések közé szemcsés homokot 
szórok, amit a forrás előteréből szedek össze, így jobban összetartja az épít
ményt. A forrás melletti sziklába szeretném vésni a forrás nevét, amihez 
sablont használok. A betűk méretét alkoholos filccel a sziklára rajzolom, 
majd sorban nekiállok bevésni a homokkőbe. Közel egy óra alatt végzek a 
betűkkel, és végignézek a ma elvégzett munkán. A forrásból szépen folyik 
a víz, a vízhozam 5 liter/perc, a hőmérséklete 9,4 °C-os.

A Lajos-forrás felújítása

2007. 04. 22., vasárnap. A Hidasi-völgyben haladok a patakot kerülgetve, 
majd a Csurgó után hamarosan meglátom a régi vadászház romjait, aminek 
közelében a Lajos-forrás található. A meder teljesen el van iszaposodva, a 
kifolyócsövet már eléri az iszap, ezért első körben a meder pucolását kez
dem el. Vödörrel és serpenyővel merem az évtizedes üledéket, így hamar
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rothadó anyagok szaga lepi el a kör
nyezetet. Egy rémült egér szalad el 
a cipőm mellett, menekülési útvo
nalat keresve. A medret tíz méter 
hosszan ki kell pucolni, egészen a 
nagy patakig. A munka végeztével 
jöhet maga a forrásfelújítás. A for
rás fatábláját és a régi odatámasztott 
köveit leemelem, így láthatóvá vált a 
fal mögött egy rés.
Jobban megnézve kiderül, hogy ez 

az ülepítőmedence. A medencén két vaspánt van, ami a rárakott lapos 
köveket tartja. Ezeket a vasrudakat emelő segítségével megmozdítom, 
hogy fel tudjam emelni. Most már láthatóvá válik a medence formája. 
A medencén nincs fedlap, helyette kövekkel bélelték ki a tetejét. Egy botot 
szúrok a medence aljáig, hogy megállapíthassam a mélységét. Közel 1 m 
mély a medence és 50 x 40 cm-es a belseje. Víz alig van a medencében, 
annyira tele van hordalékkal. Közel 20 vödör finomszemcséjű iszapot 
merek ki a medencéből. Most már látszik, hogy a víz alulról, bal oldalról 
tör a medencébe egy kis nyíláson át.
Sajnos a kifolyási szint a befolyási szint felett van kb. 40 cm-re. Ez is 
okozhatja a medence idő előt
ti feltöltődését. A két vaspántot 
visszahelyezem, és erre teszek 
lapos köveket, de két sorba, 
hogy jobban zárja a medencét, 
és apróbb kis kövekkel is kitöl
tőm a réseket. Ezután beépítem 
a márványból készült névtáb
lát, zárókőnek pedig egy szép 
lapos követ használok fel. Még 
kisebb simítások, és néhány óra 
alatt megújult ez az egyszerű, 
de szép kis forrás.

A Laura-forrás felújítása I.

2007. 06. 15., péntek. A sikondai elágazástól indulok befelé, hátamon 
15 kiló cementtel és két szatyorral, amiben a szerszámok és egyebek 
lapulnak. Jó 2 km-t kell megtenni innen a forrásig, közben még többször
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megállok. Felérve a forráshoz előkerül a batyumból a vésett névtábla, a 
kifolyócső és a többiek. Először egy kis tereprendezést végzek, a forrásra 
nőtt növényeket eltávolítom, majd az előteret is megtisztítom az ágak
tól. A forrás vízelvezető árkát 
pucolom ki 10 méter hosszan, 
hogy a munkát elkezdhessem. 
A forrás régi rozsdás csövé
ből csendesen csordogál a 
víz. A hosszan kilógó csövet 
tőben levágom. A fűrész lapja 
sokáig küzd a csővel, míg az 
végül megadja magát. A szá
razon a cső köré pakolt köve
ket félreteszem, és az agyagos 
iszapot kezdem a cső kör
nyékéről eltávolítani. Ahogy pucolom a vízfolyás kezdeti medrét, úgy 
erősödik a vízkitörés a falazat aljából. A cső csonkjából a vízmennyiség 
egyre csökken, míg végül azon már nem is folyik ki egy csepp víz sem. 
Az eredeti cső nem volt magasra helyezve, tehát nem valószínű, hogy 
duzzasztották a forrást, inkább az a baj, hogy a falazat alsó repedésein a 
víz utat talált magának. A tűzrakó közelében találtam egy bádogkannát, 
amibe agyagot gyűjtök, és ezzel kezdem eltömni a réseket, ahonnan a 
víz előtör. Ezt a műveletet többször is meg kell ismételni, hogy a vízkitö
rés megszűnjön, így a víz ismét kezd a régi levágott csőből folyni, majd 
beáll az eredeti vízhozamra. Most már működik a forrás, így a levágott 
csőre rátoldom a vastag falú alumíniumcsövet. Elkezdem a beton keve
rését a bádogkannában. A forrás környezetében mindenfélét lehet találni 
(főleg szemetet, amit majd elszállítunk), így a zsalunak használt deszká
kat is könnyen összeszedem. Az agyagtömítés elé egy betonos zárógátat 
készítek. A kijelölt hely aljára lapos köveket teszek, és erre jön egy sor 
beton, majd kő és beton vegyesen. Végül a kifolyócsövet is bebetonozom, 
csak éppen a vége lóg ki. Szépen csobog a csőből kifolyó víz. Újabb adag 
betont keverek, amivel a névtáblát építem be a falba. A falazat tetején 
középen van egy szabályos üreg, ahová bepróbálom a névtáblát. Szeren
csére a méretei pont akkorák, hogy pontosan belefér a számára kijelölt 
helyre. A beton is éppen elég lett a mai napra betervezett munkához. 
Délután egy óra van, pihenek egy kicsit. Összeszedem a szerszámo
kat, és készítek fényképet a forrás félkész állapotáról. Megmérem a víz 
hőmérsékletét és hőfokát, ami 5 liter/perc és 9,7 fokos. Ma a munkát nem 
tudom tovább folytatni, mivel nincs hozzá több anyagom, ezért elindu-
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lok vissza Sikondára. A tavasszal felfestett PO jelzésen indulok vissza, 
ami a Vadásztanyától indul. Az úton két kis őz ugrik ki az útra, és egy 
pillanatra mindkettő megáll előttem, majd eltűnnek a bozótosban. Bizto
san nem számítottak arra, hogy jövök, és ijedtükben nem tudtak azonnal 
elszaladni. A Sikondai tanösvényt még körbejárom, készítek néhány ter
mészetfotót, majd elindulok hazafelé.

A Laura-forrás felújítása II.

2007. 06. 18., hétfő. A sikondai elágazástól indulok befelé ugyancsak 15 
kiló cementtel. Most könnyebben viszem, csak egyszer állok meg pihenni 
a forrásig. A forráshoz érve látom, hogy a múltkori betonozás szépen meg
kötött, a beépített cső csobogva ontja a friss vizet. A névtábla is stabilan 
áll. A tegnapi eső nem tett kárt a frissen elkészült munkálatokban, csak a 
fóliában kitett tájékoztató lap szövegét mosták le az esőcseppek. A vízelve
zető árkot még egyszer kikotrom, hogy a cső előtti vízszint lejjebb menjen, 
és kiveszem a cső alatti zsalut. Egy marék agyagot gyűjtök, mert észreve- 
szem, hogy jobb oldalt egy kicsit szivárog a víz. Várok néhány percet, és 
most már elkezdem összeállítani a vízelvezető meder zsaluzatát. A beton 
alá szigetelőfóliát terítek a jobb vízzárás érdekében, aminek kilógó részeit 
a beton megszilárdulása után majd eltávolítók. A víz már nem szökik 
sehol, így a csőre rátoldok egy meghosszabbító gégecsövet, hogy ideig
lenesen elvezessem a forrás előteréből a vizet. A hajlékony műanyag csö
vet két kővel rögzítem. Felettem a fiatal bükkfa tetején két fekete harkály 
kezd hangos dobolásba, majd hamarosan továbbrepülnek. Előveszem a 
már jól bevált bádogkannát, és egy nagy adag betont keverek. A fadeszká
kat kövekkel ékelem ki, nehogy elmozduljanak. A vízüveggel megspékelt 
betonba néhány vasrudat teszek, majd köveket, és a tetejére ismét beton 
kerül. Szépen elsimítom a tetejét, majd ellenőrzőm, hogy minden rendben 
van-e. Összeszedem a szerszámokat és egyebeket, majd a félkész forrásról 
fényképeket készítek, hogy ilyen állapotában is maradjon emlék a forrás
ról. Az északi úton, a mezőn indulok visszafelé.
2007. 06. 21., csütörtök. Kijöttem ellenőrizni a forrást. A csőből szépen 
folyik a víz a szokásos hozammal. A zsalu deszkáit kivettem, és a taka
rófóliát is eltüntettem. Az erdészet tereprendezést végzett az elmúlt 
napokban a környéken. A Laura-forrás előtti fiatalos erdőt gyérítették, az 
előterébe nőtt fákat kivágták. A nyesedék és az ágak szanaszét hevernek 
a forrás körül, ezért most a félkész forrás látványa nem volt olyan meg
nyerő. A legközelebbi alkalommal a terep rendezése lesz a következő 
feladat, és azután a bal oldali leomlott falrész helyreállítása.
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A Laura-forrás felújítása III.

2007. 07. 09., hétfő. A PO jelzésen haladunk Baumann Józsi barátom
mal a Laura-forrás felé. Útközben észrevesszük, hogy a néhány hónapja 
felfestett átjelzés egy részét megrongálták, a jelzéseket szándékosan 
lekaparták. Feljebb hat fa kérge két méter magasságig le van hántolva. 
A rongálás kicsit kedvünket szegi, és bízunk abban, hogy a forrásnál 
nem okoztak kárt. Az úton sok a dagonya, ezeket kikerülve visszük fel 
a szerszámokat. A forráshoz érve mindent rendben találunk. A munká
latot a terep rendezésével kezdjük, a levágott nyesedéket egy kupacba 
gyűjtjük. Józsi követ tör a további munkálatokhoz. Az előtér rendezését 
kezdjük el, és a forrás előterébe rakódott földet csákányozzuk. A munka 
közben vesszük észre, hogy az előtér egy sávban kővel van kikövezve, 
ezért úgy döntünk, hogy meghosszabbítjuk az előteret mindkét olda
lon. Felváltva ássuk ki a több évtizedes agyagrétegű talajt, majd lapátra 
kerül, és a másik oldalon szétterítjük a kiásott földet. Néha kicsit pihe
nünk a még meglévő korhadt padnál, és hűvös meggybort kortyolunk. 
A pihenés után elkezdem szétbontani a régi tűzrakót, amiből építőanyag
hoz jutunk. Egyesével adogatom a köveket az előtér kikövezéséhez. Józsi 
válogatja a lapos köveket, néha törni kell, hogy illeszkedjenek egymás
hoz. Legközelebbi alkalommal hozunk cementet, és betonnal kiöntjük az 
előteret. Én visszamegyek a tűzrakóhoz és elkezdem annak kipucolását, 
a kiszedett elszenesedett fákat a nyesedékek közé dobom. A tűzrakóra 
nőtt bozótot szedem ki, hogy jobban hozzáférhessek a lapáttal. A tűzrakó 
szélénél a kövekből egy pettyegetett tüdőfű nőtt ki, amit nem tépek le. 
Négy órát dolgoztunk a forrásnál, és már a terep is sokkal szebb, a forrás 
építménye is jobban kitűnik, mivel a bozót nem lepi el. Megmérem a 
forrás vízhozamát, ami most 3,5 liter/perc és 10,3 fokos. A szerszámo
kat összeszedve elindulunk vissza az autóhoz, és mivel még van időnk, 
néhány forrást kitisztítunk, és elvégezzük a vízmennyiségméréseket.

A Laura-forrás felújítása IV.

2007. 07. 12., csütörtök. A sikondai gyermektábor parkolójában várjuk 
Józsival Varga Jenőt, aki a cementet és a sódert hozza Árpád-tetőről. 
Néhány percet várunk csak, és megérkezik a kis furgon az utánfutóval. 
Üdvözöljük egymást, és átpakoljuk a szerszámokat. Józsi beül Jenő mellé, 
én a hátsó platóra ülök fel, majd a kis rétnél, amit a réti füzények virágzó 
sokasága borít, elindulunk fel a meredek oldalban. Az utánfutó döcögve 
billeg menet közben, ahogy halad, majd az elágazásnál balra fordulunk.
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Vezetőnk egy nagyobb dagonyát nem vett észre - közben csörgött a 
mobil is - ezért a szerelvény felült a nagy sárban. Olyan nagy a sár, hogy 
az autót mozdítani sem lehet, ezért úgy döntünk, hogy az utánfutót 
leakasztjuk. Lepakoljuk a kocsi rakteréről a cementet és a sódert félre az 
út szélére, hogy minél kevesebb teherrel legyen megpakolva a kocsi. Két
órás ásás, megemelés és keréklevétel után tudjuk csak az autót kimoz
dítani a sárból, így végre megindul. Az utánfutót nem lehet a további 
terepen használni. Kétszer kell fordulni, hogy az erdei „gyilkoló" bevi- 
hesse nekünk a forrásig a szükséges anyagokat. A forráshoz érve derül 
ki, hogy a nagy sietségben az ásó és a kapa a tett színhelyén maradt, ezért 
én gyalog visszamegyek, és elhozom őket. Visszaérve a forráshoz Józsi 
elmondja, hogy fordulhatok ismét vissza, mert a terepjáró a visszaúton 
megint elakadt a sárban. Futva rohanok vissza, és hamarosan meglátom, 
amint az úton keresztbe van fordulva a kis terepjáró. Jenő megkért, hogy 
segítsek, a szükséges földet kilapátoltuk, és elölről próbáltam megtolni 
az autót. Harmadszori próbálkozásra sikerült is. Most már biztonsággal 
rá lehet akasztani az utánfutót, így indulhat vissza Jenő Árpád-tetőre. 
Elköszönök Jenőtől, és még egyszer megköszönöm a segítséget, hogy 
behozta nekünk a cementet és a sódert. Tíz perc múlva érek vissza a for
ráshoz, és látom, hogy Józsi már nekiállt a munkálatoknak. Mindketten 
fáradtak vagyunk, mintha egynapi forrásfelújítással lennénk kész, pedig 
még csak most kezdjük el a munkát. Fél tizenegy van, ezért félő, hogy 
a mai napra betervezett munkát nem tudjuk befejezni, de azért szorgal
masan gyűjtjük a követ a támfal építéséhez. A forrás mögött öt méterre a 
domb oldalában megtaláljuk a felső falrész egy kiszakadt tömbjét, amit 
majd felhasználunk a falazat újraépítésénél. Hogy kik és milyen célból 
vonszolták ezt a legalább százkilós faldarabot ide fel, nem tudni. Józsi 
darabjára szedi szét, és hamarosan a kövek az új falban találják magukat. 
A cementet és sódert több fázisban hozom le az erdészeti útról a forrás
hoz, és keverjük össze. Mivel már dél is elmúlott, ezért megállunk és 
pihenünk egy kicsit. A szendvicsek mellé iszunk egy kis frissítőt, majd 
folytatjuk a munkát. A nagyobb köveket válogatni kell, hogy a fal íve 
szépen kialakuljon és a szimmetriát is tartsuk. Józsi ágakat szúr le az 
elfolyómeder két oldalára, és erre egy vesszőfonatot készít, hogy a talaj 
ne csúszhasson meg. Én addig az elfolyómeder alsó szakaszát tisztítom 
meg, hogy a víz a későbbikekben sem akadjon fenn. A még meglévő 
anyagot Józsi a vesszőfonat stabilizálására használja el. Fél zsák cement 
maradt még, ezt berakjuk egy zsákba, és a nagy korhadt fa alá rejtjük. 
Összeszedjük a szerszámokat, és rogyadozó léptekkel elindulunk vissza 
a parkolóban várakozó autó felé.
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A Laura-forrás felújítása V.

2007. 07. 13., péntek. A már jól kitaposott ösvényünkön gyalogolunk 
befelé a forrás felé. Most nincs segítőnk, ezért Józsival a homokot kéz
ben és hátizsákban cipeljük, ami nem könnyű feladat egy kilométeres 
távolságban. Útközben csak egyszer állunk meg egy rövid időre, aztán 
új erőt merítve csakhamar a forrás előtt állunk ismét. Fél nap telt el, de a 
falazat már jól megkötött, így ki lehet fugázni az építményt. Előkerül az 
elrejtett cement, és bekeverjük az adagokat. A fal hátsó részeit tisztítom 
meg a rá rakódott szennyeződésektől, és belocsolom vízzel. Józsi a kövek 
illesztéseit fugázza és keni ki úgy, hogy mindenki ízlésének megfeleljen, 
esztétikus és tartós is legyen a falazat. A kis résekbe is jut, hogy a fagy 
nehogy kárt okozzon az 
építménybe. Addig én a 
környék faágait egy cso
portba rendezem, és a 
forráshoz vezető lejáratot 
formázom meg egy kicsit. 
Közben Józsi elkészült, 
és szól, hogy kikenhetem 
vízüveges malterral az 
elfolyó csatorna két olda
lát, plusz ahová még kell, 
oda használjam el a még 
meglévő anyagot. Ezek a
munkák is hamar elkészülnek, és a forrás büszkén fogadhatja az erre 
járó kirándulókat. Nem telik el két perc sem, és egy kis csoport érkezik 
a forráshoz, akik elismerő szavakkal dicsérik munkánkat. Kortyolnak 
egyet a forrás vizéből, majd tovább mennek. Összepakoljuk a szerszá
mainkat, a szemetet egy zsákba tesszük, és még egyszer végignézünk a 
nem kis munkával elkészült forráson. Örülünk, hogy eredeti formáját és 
jellegét teljes egészében megőrizhette ez a forrás.

A pécsi Barlangkutatók-forrásának felújítása

2007. 07. 26., csütörtök. Baumann Józsival pakoljuk le a forrásépítéshez 
szükséges anyagokat, a cementet és a sódert a forrás melletti fűzfa alá. 
Mivel a barlangászok részéről a megígért segítség elmaradt, ezért bosz- 
szankodva ketten állunk neki a felújítási munkáknak. A forrás falazata 
mögött bőségesen tör fel a víz, így itt kezdünk leásni. Egy homokos,
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kavicsos réteget távolítunk el, és 
a víznek kis csatornát képezünk 
ki, hogy könnyebben elfolyhas
son. A víz egyre intenzívebben 
tör elő, ahogy csákányozzuk 
ki a talajból a töredezett fehér 
mészköveket. Jó hatvan cen
tit leásva látjuk, hogy itt nincs 
ülepítőmedence, hanem csak a 
sóderbe nyomták valamikor a 
vas kifolyócsövet, és két túlfo

lyót építettek be. A régi csövet le akarjuk vágni, hogy az új csövet majd 
beépíthessük, de az olyan kemény, hogy nem viszi a fűrészlap. Ezért úgy 
döntünk, hogy inkább kihúzzuk az egész csövet. A csövet kalapáccsal 
ütögetjük előre és hátra, míg annyira kimozdul, hogy ki lehet húzni a fal
ból. Kicsit megállunk pihenni, közben turistacsoport érkezik a forráshoz, 
akik kíváncsian nézik sáros tevékenységünket. A Malom Múzeumot sze
retnék megnézni, így útbaigazítjuk őket, mi pedig folytatjuk munkánkat. 
A vizet kimerjük vödörrel - jó néhányszor - de az gyorsan utánpótlódik. 
Agyagból tömítést készítek a cső köré, így már vízmentesen beépíthető 
az új alumínium kifolyócső. Józsi vízüveges betont kever, és azzal rögzíti 
a kifolyócsövet. Én közben az ülepítőmedencének szánt gödröt mélyí
tem. Belepróbáljuk a 60 literes műanyag edényt a gödörbe, de annak a 
kifolyója még mindig a vízszint fölött van, így lejjebb kell menni a szint
tel. Ásni már nem lehet a félméteres vízben, ezért kézzel szedegetjük 
ki a kisebb-nagyobb köveket. Többször le kell merni a vizet, különben 
nem tudunk dolgozni. Végre sikerül lemélyíteni a szintet, és a perforált 
hordó is a helyére kerül. Gyorsan megtelik vízzel, én közben a gége
csövet bekötöm a kifolyóba, és mindjárt működik a forrás. A felesleges 
vizet egy vastag sárga műanyag csövön vezetjük el a forrás jobb oldalán. 
A túlfolyót kövekkel ékeljük ki, és felülről is kövekkel fedjük be. A kő 
egyre inkább elfogy, ezért hozni kellene valahonnan, de a forrás kör
nyékén nemigen van. A barlangkutatók házánál van néhány nagyobb 
kő, amiket kézben, több fordulóban cipelünk ide. Ezek a kövek kellenek 
még, hogy a medence felületénél durva szűrőt alakíthassunk ki. Én az 
elfolyómeder tisztításának állok neki, addig Józsi a falazatot magasítja 
meg egy sor kővel. A rejtett túlfolyó lefedéséhez kell még néhány kő, ezért 
én még próbálok a ház körül keresni, amit a forráshoz görgetek. A munka 
így kész, már csak az ülepítőmedence zárása és betemetése van vissza. 
A sódert a medence fölé töltjük vissza, majd egy fóliát terítünk a 
hordó fölé, hogy az esetleges pangó vizeket kizárjuk, és a tetejére több
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vödör földet szórunk, amit jól 
elegyengetünk. Összepakoljuk 
a szerszámokat és megmérjük 
a forrás vízhozamát és hőmér
sékletét, ami ebben a nagy 
aszályban is 40 liter/perc és 12,1 
fokos. így készült el egy nap 
alatt a forrás teljes felújítása, 
amit szerencsére eredeti állapo
tában tudtunk megőrizni.

Forráskarbantartások

2007. 07. 27., péntek. Baumann Józsival és Ágival mentünk, hogy ellen
őrizzük a Barlangkutatók-forrását, a betonozást meglocsoltuk vízzel. 
A barlangászok megmutatták az új házukat, mely pályázati pénzből épült 
fel. Abaliget előtt készítettünk fotókat a Hármas-keresztről, majd bemen
tünk Kovácsszénájára, és a Ravasz-kutat kitisztítottuk és beépítettük az 
új gránitból készült névtáblát. Hazafelé jövet a sás-völgyi Cigány-forrás 
névtábláin a lekopott betűket festettük ki fekete festékkel. Vízhozamot 
mértünk még a Pálos-kútnál és a Bükkös-forrásnál.

A Laci-forrás felújítása

2007. 08. 1-3. A Szuadó- 
völgyben lévő forrást 
Baumann József és segí
tői újították fel. A szárazon 
rakott köveket cementes 
megerősítéssel rakták visz- 
sza, és az építményt kifu
gázták. Az elfolyócsatomát 
kitisztították és újrabeto
nozták, a forrás feletti ter
mőtalajt pedig leszedték, 
nehogy a forrás építményé
re mossa az eső. Csokonay

Sanyi bácsi kedvenc forrása, melyet fiáról nevezett el, ebben az évben 60 éves. 
A munkát Baumann József, Baumann Józsefné, Kriston Barnabás, ifj. Kriston 
Barnabás, Plantek István, valamint az SZKBE tagjai végezték.
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A SZEDERINDÁS-KÚT FELÚJÍTÁSA

2007. 08. 23. csütörtök. Szikrázó napsütésben bandukolunk a Várvölgy 
kövesútján Farkas Tibi cserkészbarátommal. A Máré-vári beágazásnál és 
az Iharos-kútnál megállunk egy kicsit pihenni, mert nehezek a csoma
gok, amiben a cement, homok, szerszámok, és egyebek vannak. A Z+ 

jelzésen egy meredek ösvényen érünk 
fel a gerincre, ahonnan kis irányváltás 
után egy tarvágott területen haladunk 
keresztül. Már látszanak az újonnan 
felnövekvő facsemeték. Jelzést már 
régen nem látunk, ezért bozótoshoz 
érve úgy döntünk, hogy a bokrok 
között leereszkedünk a Sín-gödörbe. 
Egy kicsit nyugatabbra érünk be a 
völgybe, így a patak mentén kell még 

felfelé mennünk, hogy elérjük a Szederindás-kutat. Másfél órányi járás 
után végül sikerült ideérnünk. Kipakoljuk a szerszámokat, és nekilá
tunk a munkának. Először az ülepítőmedence helyét alakítjuk ki, kapá
val és serpenyővel halászom ki az öklömnyi nagyságú köveket, majd a 
nagyobbakat kézzel próbálom kirángatni. Szépen látszik a betörő vízér, 
ami ebben az aszályos időszakban is igen jó hozamot produkál. A forrás
mező jobb oldalánál van egy kisebb vízfakadás, amit szeretnék bekötni a 
forráshoz, ezért Tibit megkérem, hogy ott is alakítson ki a kisebb meden
cének egy gödröt. Többszöri próbálkozás után berakom a 25 literes 
medencét a helyére, és a furatokon keresztül pillanatok alatt megtelik 
vízzel. A kisebb vízgyűjtő medence is a helyére kerül, amiből egy cső 
vezeti át a vizet a hordóba. Tibit megkérem, hogy gyűjtsön köveket a 
medence körberakásához. A patakban sok kő van, ezért javasolom Tibi
nek, hogy onnan hozzon. Ő úgy gondolja, hogy a hegyoldalból szebb 
köveket tud idehozni. Néhány követ dob felém, melyeket fel tudok hasz
nálni. Szólok, hogy a köveket kézben hozza ide, nehogy eltaláljon, amíg 
a medencét rögzítem. Abban a pillanatban egy ütést érzek a fejemen, 
ugyanis az egyik dobott kő a fejemet találta el. Tenyeremmel a fejemhez 
nyúlok, és látom, hogy vérzik. Van egy elsősegélynyújtó dobozom, amit 
előveszünk, és abból teszek gézt a sérülésre. Közben egy-két mondat 
erejéig eligazítás következik, mivel előre szóltam, hogy baj lehet a kődo- 
bálásból. Majd leülök a nagy sziklára és várom, hogy csillapodjon a vér
zés. Közben kibontom a szendvicsemet, mert fél kettő van, és még nem 
ettem. Még egy-két zsebkendővel törlőm a fejemet, és úgy veszem észre, 
hogy csillapodik a vérzés. Várunk egy kicsit, és látva, hogy „túlélem",
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úgy döntünk, hogy foly
tatjuk a munkát. Én 
most Tibinek adom az 
utasításokat, hogy mit 
hogyan csináljon, aztán 
fokozatosan bekapcso
lódok a munkába. Tibi 
agyagot gyűjt, hogy a 
medence elé egy gátat 
építhessünk, én pedig a 
kőmedencét helyezem 
a kifolyó alá. Tibi késsel 
szélesíti a rést a meden
cén, hogy a vastag falú 
alumíniumcsövet át lehessen rajta préselni. Beállítjuk a csövet, amin 
szép vastagon folyik a forrásvíz. Most jön csak a neheze, mert a felira
tos kőtömböt kell a helyére illeszteni, de megemelni nem tudjuk, ezért 
úgy görgetjük oda, és jobbról-balról tolva, húzogatva nagy kínlódás
sal, de a helyére kerül. Tibi egy fóliát terít le, és azon keverjük meg a 
betont, elkezdem rögzíteni a köveket, utána beépítem a kifolyócsövet. 
A nagy kőtömböt kell a cementtel megfelelően rögzíteni, hogy legyen 
öntartása, a hátsó részt pedig szárazon rakott kövekkel erősítjük meg. 
A forrás hátsó medencéjéhez még teszünk köveket, majd arra földet szó
runk. A kis kapával még egyszer kitisztítom a vízelvezető árkot, hogy 
legyen szabad elfolyása a víznek. Összepakoljuk a szerszámokat, majd 
végignézünk az elkészült forráson, ami biztos víznyerő hely az erre járók 
számára. Örülünk, hogy a kezdeti nehézségek után a forrás rendbetételét 
a mai napon be tudtuk fejezni. Hazafelé a Hidasi-hát felé indulunk, hogy 
Zobák-pusztára érjünk ki. A turistaútról visszanézve látjuk, ahogy a víz 
csobogva tölti meg a kis merítős kőmedencét, hogy onnan továbbfolyva 
ő is a nagy patakban egyesülve érjen ki az Egregyi-völgybe.

Az Árpádtetői-forrás felújítása

2007. 10. 04., csütörtök. Még tavasz volt, amikor Árpádtetői bolyongá
som során megtaláltam ezt a régi, elhanyagolt állapotban lévő forrást. 
Már akkor elhatároztam, hogy fel kellene újítani, mert a környéken nincs 
iható vizű forrás. Gondolataimat tett követte, így ezen a szép őszi napon 
nekiálltam, hogy rendbe hozzam ezt a forrást. A forrás medencéjéből a 
víz a falazat jobb oldalán elszökött, mivel a medence vizét felduzzasztot- 
ták, vagyis túl magasra helyezték a régi vascsövet.
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Először a régi vascső alatt kel
lett a téglafalazatot kivésnem, 
hogy az új kifolyócsövet 10 cm- 
rel lejjebb helyezhessem. A sav
álló csövet új helyére illesztem, 
és jól beékeltem. A forrás téglá
ból falazott ülepítőmedencéje 
nem volt lefedve, így abba 
mindenféle levél, ág és egye
bek belehullottak. Következő 
lépés volt, hogy ezt kimerem.

Közel húsz vödör iszapot mertem ki, hol vödörrel, hol serpenyővel, még 
be is másztam az aknába, hogy az apróbb szemetet is kihalászhassam. 
A tisztítás során vettem észre, hogy az aknának van egy alsó kifolyása is, 
amiben egy tömedék van. Ezt kihúzva az akna vizének jó részét le tud
tam engedni. Ezután egy liter hypót öntöttem a forrásmedencébe, hogy 
a baktériumokat elpusztítsa, és a víz iható legyen. Közben nekiálltam a 
meder tisztításának, így egy óra múlva már a teljes árok ki volt tisztítva, 
egészen a mésztufakiválásig, amit érintetlenül hagytam. Közben a víz az 
alsó kifolyóig feltelt, így még egyszer lemertem a medencéből a vizet. 
A medence tetejére két vaspántot helyeztem, hogy erre helyezhessem 
a nagy köveket, amivel a medencét lefedem. A nagy kövekre sorban 
apróbb köveket helyeztem, úgy, hogy egymást is rögzítsék, majd egy 
műanyag zsákot kettévágtam, és ezt ráterítettem a kövek tetejére, hogy 
az apróbb anyagok ne kerülhessenek a medencébe. Erre újabb köveket 
raktam, majd az egészet földdel takartam be.
Kis pihenés után elővettem a cementet és a homokot, majd a kifolyó
csövet rögzítettem a cementes anyaggal. A fal réseit vízüveges malter
ral kentem ki. A forrás mellett találtam néhány téglát, amit járószintnek 
felhasználtam, így bárki száraz lábbal léphet a forráshoz. A mai napra 
végeztem a betervezett munkával, elmostam a szerszámokat, összepa
koltam és elindultam hazafelé.
2007. 10. 05., péntek. Délután a forráshoz kiszállítottam a homlokzat 
kialakításához szükséges kvarclapokat, melyeket a következő alkalom
mal felhasználok. A medence alsó kifolyását egy dugóval bedugtam, 
hogy a víz „felduzzadjon" a kifolyócső szintjéig. Több mint fél órát kel
lett várni, míg az első vízcseppek megjelentek a csövön, majd szép lassan 
beállt az eredeti vízhozamra. Jó volt látni, hogy folyik a csőből a víz, 
tehát munkám eredményes volt, a víz nem szökik el a falazatnál. Meg
mértem a vízhozamot, ami 1,8 liter/perc, a hőfoka 10,1 fokos volt.
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2007. 10. 08., hétfő. Reggel cementet és homokot vittem ki a forráshoz, 
hogy a névtáblát és a homlokzati falrészt kialakítsam. A forrás ugyanúgy 
csordogált, ahogy az előző napokban. Megkevertem a betont, és először 
a névtáblát építettem be a falazat középső részébe a kifolyócső fölé. Majd 
sorban ragasztottam fel a kvarclapokat a forrás homlokfalára, hogy esz
tétikus kialakítást nyerjen el a forrás. Egy óra alatt végeztem a homlokfal 
kialakításával, most már csak a fugákat kellett még egyszer elsimítani. 
Közben egy gombázó ember érkezett, a forráshoz, aki kíváncsian szemléli 
munkámat. Elmondja, hogy régóta Árpádtetőn lakik, de nem is tudott 
erről a forrásról. A száraz időszak ellenére a forrás környékén sok gomba 
nőtt, így lehetett válogatni, hogy melyek kerüljenek a kosárba. Elrendez
tem a terepet, elmostam a szerszámokat és a forrás mellett összeszedtem 
a szemetet. A már elfeledett forrás most kitisztítva és rendbe hozva várja 
ismét a túrázókat, és az Árpádtetőn lakókat. Munkám végeztével elindul
tam az Mecsextrém park irányába ebben a szép őszi erdőben.
A forrás helye: A Mecsextrém park hátsó kerítésétől 70 m-re van észak
nyugati irányban. A 66-os út mentén a Mecsek-pihenőtől is megközelít
hető, a sorompóval lezárt útról.
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A TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY JELENTÉSE, 2007

Nagy Gábor, osztályelnök

A 2007-es évben az osztály megszokott programjai (békamentésben, Nemzet
közi Madármegfigyelő Napon való részvétel, tájékoztató előadások tartása) mel
lett főként a megemlékezésekre helyezte a fő hangsúlyt tevékenységében. 
Április 29-én részt vettünk a Mecseki Erdészeti Zrt. által szervezett 
fotókiállítással, vetélkedővel és tájékoztatótábla-avatással fűszerezett 
ünnepségen Pusztabányán, ahol a 30 éve, 1977-ben védetté nyilvánított 
Keleti-Mecsek Tájvédelmi Körzetre emlékeztünk.
A következő esemény is a térségben került lebonyolításra. Október 6-án 
avatták fel a felújított Cigány-hegyi kilátót a Mecseki Erdészeti Zrt. és 
a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság közös kivitelezésében. A léte
sítmény átadásán beszédet mondott Nagy Gábor, a Természetvédelmi 
Osztály elnöke, a természetjárók nevében pedig Baronek Jenő, a Mecsek 
Egyesület ügyvezető elnöke „vette át" a megújult kilátót.
Az egyesület örökös, tiszteletbeli elnökének, a Természetvédelmi Osz
tály egykori vezetőjének, azaz Horvát Adolf Olivér emléktáblájának ava
tásán is természetesen részt vett és meghatottan tisztelgett neves elődje 
emléke előtt a Természetvédelmi Osztály mai elnöke és tagsága a Vörös
hegyen, október 10-én.
Természetvédelmi tevékenységet végezve, mégis külön egységként 
végezte munkáját a Mecsek Egyesület Madárvédő Osztálya. Az 1930-as 
években igen nagy számú fészekodút helyezett ki, több odútelepet is 
létrehozva. A ragadozók elleni védekezésül ezeket az odúkat díszes, 
öntöttvas oszlopokra erősítették, feltüntetve rajtuk az adományozók 
nevét is. Mára sajnos egyetlen hírmondójuk maradt a kozári vadászház 
előtti réten. Baumann Józseffel, a Munka Osztály elnökével már év ele
jén elhatároztuk, hogy emléket állítunk ezen hasznos, egykori tevékeny
ségnek, és felújítjuk a meglévő oszlopot. Kaptunk segítséget a Mecseki 
Erdészeti Zrt.-től, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságtól is. Jóska 
lecsiszolta és lefestette az oszlopot, odút készített rá, mellé pedig Berek 
Zoltán erdőgondnok és Ambrus Sándor kerületvezető erdész segítségé
vel kihelyeztünk egy farönköt, rajta emlékező szöveggel:
A megemlékezés egy túrával is össze volt kötve annak apropóján, hogy 
50 éve, éppen a Mecsek Egyesület Természetvédelmi Osztályának javas
latára az Országos Természetvédelmi Tanács védetté nyilvánította a 
Melegmányi-völgyet.
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PÉNZFORGALMI beszámoló,
KÖLTSÉGVETÉS ÉRTÉKELÉSE, 2007-ES ÉV 1-11. HÓ

Tátrai Bea

2007. évi bevételek 2007. évi 
terv/Ft

2007. évi 
tény/Ft

eltérés + / -
Ft

nyitó egyenleg 0 3.731.204 3.731.204
Jogi tagdíj 200.000 0 -200.000
Pártoló tagdíj 2.500.000 700.000 -1.800.000
Tagdíj 288.000 348.200 60.200
Tagdíj összesen 2.988.000 1.048.200 -1.939.800
NCA pályázat 0 0 0
Wesselényi MSA pályáz. 0 0 0
Pályázat Összesen 0 0 0
SZJA 1% 200.000 18.446 -181.554
Kamat 8.000 13.102 5.102
Támogatás 3.250.000 3.500.000 250.000
Egyéb bevétel 0 78.000 78.000
Bevétel mindösszesen 6.446.000 8.388.952 1.942.952

2007. évi kiadás 2007. évi 
terv/Ft

2007. évi 
tény/Ft

eltérés + / - 
Ft

Anyagköltség 180.000 -180.000
Autóbusz ktgs. 
részvételi díj

500.000 1.356.400 856.400

Bankköltség 23.000 22.046 -954
Egyéb készlet 400.000 173.440 -226.560
Egy és szolgáltatás 500.000 154.750 -345.250
Évkönyv 2.500.000 2.652.300 152.300
Forrásfelújitás 50.000 63.451 13.451
Személy képkocsi költs. 500.000 266.546 -233.454
Gravírozás, díjak 0 70.232 70.232
Meghívó, tagkártya 500.000 -500.000
Nyomtatvány, irodaszer 30.000 2.972 -27.028
Postaköltség 56.000 22.272 -33.728
Rész t ve vő i é 1 el mezes 70.000 401.135 331.135
Szakkönyv 10.000 1.800 -8.200
Tagdij 80.000
Tartalék 0 0
Telefonköltség 30.000 0 -30.000
Terembér 40.000 48.000 8.000
Tereprendezés 198.960 198.960
Turistaház-felújitás 93.709 93.709
Kiadás mindösszesen 5.389.000 5.608.013 219.013
tárgyévi pénzügyi 
eredmény 1-11. hó 2.780.939



A MECSEK EGYESÜLET TISZTIKARA ÉS TAGSÁGA

A Mecsek Egyesület tisztikara

Örökös tiszteletbeli elnök:
+ dr. Horvát Adolf Olivér

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:
Munka Osztály 
Természetjáró Osztály 
Természetvédelmi Osztály
Történeti Osztály
Magashegyi Osztály

Baumann József 
Rónaky Gizella 
Nagy Gábor 
Börcsök György 
Gál György

osztályelnök 
osztályelnök 
osztályelnök 
osztályelnök 
osztályelnök

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

Rónaky Gizella 
Benczes Gábor 

Börcsök György

Ellenőrző Bizottság 
Dománszky Zoltán 

Rüll József 
Jakab Éva
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„Az Örök Mecsekért" díj díjazottjai: 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (2005), 

Mecseki Erdészeti Zrt. (2006), 
Pécsi Távfűtő Kft. (2007), 

PannonpowerHolding Zrt. (2008)

A Mecsek Egyesület tagsága

Jogi tagok: 
Duna-Dráva Nemzetei Park Igazgatóság, 

Mecseki Erdészeti Zrt., 
Pannonpower Holding Zrt., 

Pécsi Távfűtő Kft., 
Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelési Zrt.

Örökös tiszteletbeli tagok:
Kováts Kolos

Kossuth-díjas operaénekes, 
a Magyar Állami Operaház örökös tagja,

Dr. Szili Katalin
a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke,

Tasnádi Péter
Pécs M. J. Város polgármestere,

Somosi László
a Pannonpower Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Dr. Sárközi Ferenc
dandártábornok, Baranya Megye Rendőrfőkapitánya,

Nagy Bandó András
író, humorista

Tiszteletbeli tagok:
Kovács Szabó János
Somogyvári Imre
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Antal Emilia 
Arany Gáborné 
B. Horváth Csilla 
Bachmann Zoltán dr. 
Balassa Mihályné 
Balotay Gergely 
Baranyai Rudolf 
Baronek Jenő 
Baronek Jenő ifj. 
Baronek Jenőné 
Baronek-Börcsök Réka 
Bátai István dr.

Csapó Júlia
Csiszár Gyula 
Szabó-Dalecker Ibolya 
Dobszai János Zsolt 
Dolgos Sándor 
Dománszky Zoltán 
Domján Gyula 
Elblinger Ottó
Faltis Róbert
Faltysné Újvári Anna 
Fekete Bálint dr.
Feketéné Móró Erzsébet

Bátai Istvánná dr. Kerényi Mónika
Baumann József
Baumann Józsefné
Bayer Richárd
Bedőcsné Novreczky Júlianna
Békefi Irén dr.
Benczes Gábor
Bendik Istvánná
Berecz Vidor
Bergics Balázs
Berghauer Tibor
Biki Endre Gábor
Biros Béláné
Bóday Barna
Bóday Barna ifj.
Bóday Miklós
Bóday Miklós ifj.
Bóday Zoltán
Bódáné Gálosi Márta
Bodráné Kis Olga
Börcsök György
Bötkös Lászlóné
Brantner Antal dr.
Budai Jánosné
Chlebovics Kornél

Fekete László
Füziné Kajdy Zita
Gál Éva
Gál György
Gál Györgyné
Gálhidy Éva
Gergely Tibor
Gida Tibor
Gőbölös István
Gundrum Károly dr.
Gyulassy Józsefné
Hardicsay Sándor
Harmat Béla dr.
Havasi Ildikó
Hegedűs István
Herisztné Kincses Magdolna 
Hildebrandné Rugási Éva 
Horváth Renáta
Husvéth Ilona
Huszár Lőrinc
Ijjász István
Iván Attila
Ivasivka Mátyás
Jakab Albert
Jakab Éva
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Jakab Ferencné
Járányi Lászlóné
Jelenszkyné Fábián Ildikó
Jerszi Lajos
Jónás István
Jónás Istvánná
Jónás Rudolf
Káldy József
Karádi Károly
Karádi Károlyné
Kaszás Károlyné
Keller József
Kincses Miklós
Kiss Lajos
Kecskésné Jáger Ilona
Kóczán Zsuzsanna dr.
Kói Csilla dr.
Koncz Eszter dr.
Kosa Pál
Kovács Árpád
Kovács János
Kovács Jánosné
Kovács József
Kovács Judit
Kovács Mihályné
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 
Marosy György
Marton István dr.
Marton József
Mártonná Horváth Teréz 
Máté Ágnes
Mátyás Elemérné 
Meinczinger Elvira
Mendly Lajos
Mihály István
Miklós István
Montskó Péter dr.
Morshan Edit
Nagy Gábor
Novotny Iván dr.
Nyéki Károly dr.
Nyékiné Kincses Márta
Obert Csaba
Ország János
Őry Zsuzsanna
Pálfy Attila
Perényi György
Péter Oszkár
Péterfalvy István dr.
Plántek István
Plasszauer István
Pulai Lászlóné
Pusztafalvi Gábor
Rábai Ottó
Rákóczy István dr.
Rákóczy Istvánná dr.
Rónaky Gizella
Rónaki László
Rüll József
Sallai Árpád
Schaller Károly
Sebők Béla dr.
Sebők Béláné
Sey Gábor
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Sólyomné Báli Tímea
Somosi László
Somosi Lászlóné
Stálenberg Tibor
Stefánovics Istvánné 
Strasszer Péter
Sváb László
Szabó László Gy. dr.
Szantner József
Szászi Tibor
Szecsődi Imréné
Szekeres Csaba
Szerémy Péter
Szerémy György
Szirtes Béla
Szirtes Béláné
Szőke Emília
Szőnyi János
Takácsné Hartmann Piroska 
Tarnai Tamás
Tarnócai Mária

Tasnádi János
Tátrai Bea
Temesi Endre Miklós
Tóth Aladár
Tóth Klára
Tóth Róbert
Tóth Zoltán
Tresz Adrián
Tresz Anett
Tresz Gábor
Treszné Baronek Éva 
Turánné Gőcze Irén 
Turányi Károly
Valkai Zsolt
Vass Anna
Vass Béla
Végh Károly
Wágner László
Zoltán Vilmos dr.
Zsoldos László
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A SZEKSZÁRDI- ÉS GERESDI-DOMBSÁG FORRÁSAI

Biki Endre Gábor

Bevezető

Dunántúli-dombvidéknek ez a két kisebb tájegysége a Keleti-Me-
Z Vesék szomszédságában fekszik. A Geresdi-dombság is a Baranyai
dombság része, környezetétől csak földtani felépítése révén üt el. A fiatal 
üledékekből felépülő dombvidék a medencealjzatban gránitot és gneiszt 
tartalmaz. Szekszárd környékén a pleisztocénben kialakult lösz vastag
sága 20-40 m közötti.
A Szekszárdi- és Geresdi-dombság vízhálózata igen sűrű. A dimbes- 
dombos terület vízrajzára jellemző, hogy a völgytalpakon források 
jelentkeznek, de ezek általában alacsony hozamokkal bírnak. E tájegység 
forrásaira jellemző a stabil vízhozam, kisebb ingadozásokkal. A legje
lentősebb patakok a Lajvér-patak és a Rák-patak, melyek a peremeken 
folynak. Jellemző a környékre az erős domborzati tagoltság. A talajvíz 
mennyisége nem jelentős, de keménysége viszonylag nagy. A Rák-pa
tak felduzzasztásával hat halastavat is létrehoztak. Jelentősebb tavak a 
Szálkai-víztároló, a Zsibriki-halastavak, a Ladomány környéki halasta
vak és az Alsónánai-víztároló. A Geresdi-dombság legnagyobb részét a 
Karasica forráságai hálózzák be. A délre, közvetlenül a Dunába lefutó 
patakok közül a legismertebb a Csele-patak.
A források összegyűjtésénél a célom az volt, hogy a térképen feltünte
tett források leírásra kerüljenek, de a terepbejárás során megtalált kiépí
tett források, kutak is feldolgozásra kerültek. A Szekszárdi-dombság, 
Gemenc című turistatérképen feltüntetett Borka-kút és Kányás-kút a 
terepen nem volt megtalálható.
A Szekszárdi-dombság területén található turistaútvonalak nagy részét 
az 1970-es években alakították ki, így szükségessé vált, hogy biztos víz
nyerő helyeket képezzenek ki foglalt források formájában. A területen 
található források túlnyomó többségét az erdészetek foglalták 1979-ben 
egy forrásépítő program keretében. A mai források közül a Haramia-for
rás és Tőkés-kút került legkorábban kiépítésre. A táj kőzettípusára legin
kább a gránit a jellemző, ezért a források falazata legtöbbször gránitból 
készült, fehér márványtáblával ellátva.
A Szekszárdi-dombság területén a turistaútvonal hálózata viszonylag sűrű, 
így a források is közelükben helyezkednek el. Ahol a főjelzésektől távolabb 
esnek a források, ott a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség a megfelelő
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színű körjelzést is felfestette, a könnyebb megtalálás érdekében. A Geresdi- 
dombság tájain nem alakítottak ki turistaútvonalakat, mivel itt kevés az 
összefüggő erdőterület, és a jó adottságú termőtalajokon mezőgazdasági 
termelés folyik. Amennyiben a GPS-koordináták (szélesség, hosszúság) 
rendelkezésre állnak, úgy a leírás végén azok is megtalálhatók.
A terület forrásainak bejárásához ajánlott turistatérkép a Szekszárdi
dombság, Gemenc nevű l:40.000-es térkép, valamint a Mohács-Bóly 
Fehérborút l:35.000-es méretarányú turista térkép.
Kedves dimbes-dombos tájat bejáró Vándor! Fogadd szeretettel össze
állításomat, hogy kirándulásaid alkalmával élőben is megismerhesd az 
általam felsorolt víznyerő helyeket.

Mórágytól délnyugat
ra, a K jelzésről induló 

KO jelzésű ösvényen közelíthe
tő meg, mely kb. 1 km-t kanya
rog a völgy végében találha
tó forráshoz. Gránitból foglalt 
kör alakban kivitelezett forrás. 
A kifolyócső alatti szintet lebe
tonozták, így a járószinttel egy 
magasságban lévő csőből nehéz 
vizet vételezni. A márványtáb
lán a felirat: ANIKÓ alatta FORRÁS alatta 19 tölgyfalevél szimbólum 79.
Az erdészet foglalta. Bővizű forrás, melynek hozama 5-20 liter/perces ér
téket mutat. Mellette több helyen is tapasztalható a vízmegjelenés. GPS
46° 11,9066'18° 36,7355'.

ANagy-Mórágyi- 
völgyben található for
rás, melyet a közelmúltban fel

újítottak. A betonozott támfal
ból kiálló csövön át bőséges 
vízhozamot ad. A Radioaktív 
Hulladékokat Kezelő Közhasz
nú Társaság nemrégiben be
fejezte a Nagy-Mórágyi-völgy 
teljes vízrendezését, a környe
zet rendezését, és ennek kere
tében újult meg a forrás is.
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Szekszárdtól dél
nyugatra, a SO jel
zésű turistaút mentén 

a Gurovicai erdészház 
közelében található for
rás, mely felett egy be
tonhenger áll. A forrás 
kifolyócsővel és névtáb
lával is rendelkezik, de 
jelenleg az építményt 
vastag földréteg és iszap 
takarja, így annak helye 
csak egy dagonyás víz

kifolyásra emlékeztet. Legutóbb 1998-ban megkeresték a föld alatt lévő 
építményt, de az újból visszatemetődött. GPS 46° 18,9507' 18° 39,7792'.

Mórágytól délre, kb. 2 km-re, Bátaszéktől pedig nyugatra, az 
Akác-völgyben található. A Z jelzésről a hídon át a ZO jelzés ve
zet a bükkös erdőben található forráshoz. A forrás a hídtól 100 m-re van. 

Gránitból és betonból kiépített csőkifolyós forrás, merítős medencével és 
névtáblával ellátva. A forráson márványtáblába vésve látható a felirat: 
BÜKKÖS alatta FORRÁS alatta 19 tölgyfalevél szimbólum 79. Gyér vizű 
forrás, mely időszakosan el is apadhat. GPS 46° 11,4005' 18° 38,4928'.
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Erdősmecskétől 
északra, a Rab- 
ló-gödörben lé

vő erdészeti mű- 
út déli oldalán, a 
patakmeder mel
lett, a Bukó-völgy 
keresztezésében 
található a szé
pen kiépített for
rás. Gránitból fa
lazott szép íves 
építménye van, 
mely a lépcső fa
lában zárul. A cső 
felett látható a vörösgránit névtábla, felette kutyafej formájú kő van be
építve. A névtáblát 2006-ban Baumann József és Biki Endre Gábor építet
te be. Hozamai meglehetősen alacsonyak, időszakosan van csak csövén 
kifolyás. Hozamai 0-2 liter/perc értékek között változnak. A forrás előtt 
híd van áteresszel, szembe vele kőlépcsők, melyen lejuthatunk a forrás
hoz. A forrás közelében asztalok, padok és tűzrakó hely van. A forrás ne
ve arra utal, hogy régen a környékén cigányok laktak. GPS 46° 12,3638' 
18° 30,2835'.

AKisgeresdtől északnyugatra lefutó Disznó-völgy kezdetében, 
a nagy gödörben fakad. A sárga homokrétegekből fakadó for

rás megjelenési he
lye nehezen vehető 
észre, mivel a kör
nyezete elvadult, és 
a benőtt bokrok mi
att nehezen megkö
zelíthető. A forrás 
nincs kiépítve. Víz
hozama 2-10 liter/ 
perces értéket pro
dukál.
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. Kakasd belterületén, a KO jel
zés mentén található bővi
zű, aknás foglalású forrás. Épít

ménye zsaluzott betonból készült, 
melyből egy vastag alumínium
cső vezeti ki a forrás vizét. Névtáb
lája nincsen. GPS 46° 21,3121' 18° 
35,1935'.

Kakasd északi részén,
a templomtól északra

kb. 300 m-re a patak jobb ol
dalának eredése ez a vízfa- 
kadás. Két oldalról lépcsőn 
juthatunk a víz jelentkezé
si helyéhez. Téglából és be
tonból épült kifolyócsöves 
forrás. A kifolyócső vége ér
dekesen van kivágva, mely 
egy hal szájához hasonlít. 
A forrás hozama gyakran 
nagyobb, mint amennyit a cső keresztmetszete elbír, ezért a támfal il
lesztéseinél is megjelenik a víz. Névtáblája nincs.

A dér-völgyi tavakat tápláló forrást Erdősmecskétől északkeletre 
találjuk. Gránitból épített kifolyócsöves forrás. Az építményen a 

névtábla helye megvan, de 
felirat nincs. Vize állandó 
megjelenésű, de gyér kifo
lyású. A vízhozam 2-5 liter/ 
perc érték között változ
hat. Sajnos ma már a forrás 
rossz állapotban van, csö
vén egyáltalán nem folyik 
víz, építménye is javításra 
szorulna. GPS 46° 11,2982' 
18° 31,3502'.
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Szellő falu határától délke
letre, a Felső-hegytől ke
letre elhúzódó völgytalp köze

lében, egy fás bokros területré
szen található a forrás, melyet 
szántóföldek határolnak. 2005- 
ben foglalta Ripszám István er
dészeti igazgató. A gránitból 
készült építményben a kifolyó
cső felett gránitlapba írva látha
tó az elnevezése. Az agyagos, 
homokos képződmények rétegvize bő hozamokkal jelentkezik. A vízho
zam 10-30 liter/perc értékek körül mozoghat. A forrás mellett asztalok, 
padok és tűzrakó hely van.

Apátvarasdtelep (volt Jáger- 
csárda) közelében találha
tó a támfalas foglalással kiépített 

forrás. A K túraútvonaltól mintegy 
100 m-re található. Terméskövek
ből építette Csillag Ferenc 1995- 
ben. A forrás márványtáblával ellá
tott, alacsony vízhozamú. A vízel
vezetési problémák miatt a merítős 

forrás előtere gyakran feltelik iszappal, a levelek belehullanak a foglalás
ba. GPS 46° 12,2666' 18° 28,9204'.

A Haramia-forrástól délkeletre kb. 600 m-re található a KO jelzés 
mentén, a Fazekas-völgy kezdetén. Gránitból foglalt csőkifolyá- 
sú forrás, melyen márványtáb

lán olvasható a megnevezése: 
FAZEKAS alatta FORRÁS alat
ta 19 tölgyfalevél szimbólum 79. 
Az erdészet építette ki, vize egy 
nagy hídgyűrűn folyik keresz
tül. Gyér vizű forrás, mely jelen
tősebb hozamokat nem produ
kál. Vízhozama rendszerint 2 li- 
ter/perces érték alatt marad.
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ványtábláján a felirat: FEKETE KÚ
79. Kis vízhozamú, de állandó kifob

Kakasdtól délre, a Fekete-híd 
fölött, a K jelzésről leága
zó, KO jelzésen érhető el a forrás. 

A forrás előtti kis völgyet egy fahíd 
íveli át, felette egy kopjafa találha
tó, amelyet a Tolna Megyei Termé
szetbarát Szövetség állíttatott. Grá
nitból épített vasajtóval és kifolyó
csővel ellátott forrás. Az erdészet 
1979-ben foglalta a forrást. Már- 

r, alatta 19 tölgyfalevél szimbólum 
ású. GPS 46° 19,818' 18° 37,115'.

Rakástól délkeletre, a K jel
zésen található közismert 

és bővizű forrás. Előtte szép er
dei pihenőhely van asztalokkal 
és tűzrakó hellyel. A Szekszárdi
dombság legrégebben elnevezett 
foglalt forrása. Vörös gránitból 
épült kifolyócsöves forrás, mely
nek felirata márványtáblán lát
ható. Hozama 8-25 liter/perc kö
rül váltakozik. GPS 46° 19,5856' 
18° 37,6559'.

Mórágytól délnyugatra, a K jelzésen az út mentén találjuk a grá
nitból épített forrást. Időszakos forrás gyér hozammal. A gyen

ge vízadó képességű réte
gek miatt sajnos gyakran 
elapad. A márványtáblán 
a felirat: HENRIK alatta 
FORRÁS alatta 19 tölgyfa
levél szimbólum 79. Az er
dészet építette ki. A forrás 
jelenleg elhanyagolt állapot
ban van. GPS 46° 12,3340' 
18° 37,1618'.
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Liptódtól északra, a Ló-kúti ré
ten található kút neve. Nem for

rás, hanem karral ellátott szivattyús 
kút. Előtte egy kútgyűrűt helyeztek 
el. Ez tulajdonképpen egy táborhely, 
ami egy erdővel körülvett tisztáson 
helyezkedik el. A réten asztalok, pa
dok, szalonnasütő és grillezési lehe
tőség is van. Vezetékes ivóvíz is ta
lálható a területen (hagyományos 
csap). N46.05, E18.66667.

Marázától délre, 1,5 km-re az erdő szélén, a nyiladék végében ta
lálható a Mária-kápolna melletti forrás, illetve kút neve. A földút 
egy völgyben, egyik oldalán dús erdőtől kísérve kiszalad a faluból, majd 

egy szántáson át egy hívogatóan zöldellő nyiladék felé vezet. Az enyhén 
emelkedő nyiladék végén áll a Mária-kápolna. A bámulatos kis épüle
tet a közelmúltban újították fel társadalmi munkában a marázai lakosok. 
Az erdőből kellett kibontani a már romos épületet. Jégli Péter marázai 
díszpolgáré a felújítás ötlete, és a megvalósítást szolgáló önzetlen ado
mánya. A kápolna tetejét Zsolnay-kerámiák díszítik, mint ahogy a kútét 
is. Annak kapcsán lett híres, s ezért épült mellé a kápolna is, mert cso
da történt itt. Egy, a közeli szőlejében kapáló horvát asszony vak lánya a 
forrás vizében megmosakodva visszanyerte látását. A csoda ma is tart. 
Egy kis ékszer ez a Mária-kápolna az erdőben, ahova a hívők még ma is 
elhozzák máshol, búcsúkban, zarándokutakon vásárolt ereklyéiket. És a 

szeptember 8-án szoká
sos falunapnak is prog
ramja az itt tartott mise. 
A most már kútba fog
lalt forrás tiszta, hideg 
és finom vizéért még 
ma is gyakran kisétál
nak az emberek a pácolt 
fából készült feszület 
által őrzött kápolnához. 
Mivel a kútnak nincs ki
folyása, így két gyér vi
zű forrásmező található 
a kápolna jobb oldalán.
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Mórágytól délre, a Z túra 
útvonalán, a kanyartól 
kb. 50 m-re leágazó ZO jelzésen 

érhető el. Egy kis tahidon köze
líthető meg a forrás. Sajnos a for
rás teljesen el van iszaposodva, 
előterében sok a kidőlt fa. A víz 
az építmény aljából bugyog fel. 
A forrás tábláján a felirat: MA
RIKA FORRÁS, LÉGY FORRÁ
SA ÁRTATLAN ÖRÖMÖKNEK. 
GPS 46° 11,4221' 18° 38,1098'.

Szederkény Nyomja nevezetű részétől északnyugatra, a Nagy-erdő
ben található. A Vágóhíd után 500 m-re kezdődik az erdőtömb, mely
nek nyugati végében fakad a forrás. Az erdei út mentén kis patak folyik 

végig, melyet felfelé követve meglelhetjük a forrás eredését. Az úttól bal
ra néhány méterre van a forrásmező, ahol öt bővizű forrás fakad. A fog
lalt forrás téglából megépített merítős kútházzal van ellátva. A régi idők
ben a forrást az itt lakó németek „Posten Wasser"-nek nevezték. Vízhoza
ma stabil, egész éven át közel állandó. A kiépített forrás vízhozama 6-12 
liter/perc érték körül mozog. Mellette a gödörben egy sokkal bővizűbb 
forrás tör elő. A mellette fakadó forrásmező vízhozama általában 30 liter/ 
perc körüli. A teljes vízhozam elérheti a 100 liter/perces értéket is.
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Szekszárdon, a Ká
polna-téren találha
tó forrás, mely felett a 

kápolna és a stációk áll
nak. Támfalas, belső ak- 
nás vízgyűjtővel ellátott 
forrás, mely a beépített 
csövön vezeti le az akná
ban összegyűlő vízmeny- 
nyiséget. A víz egy kis 
betonhengerbe csorog. 
A vasajtón látható a fel
irat fehér festékkel ráfestve. Bővizű forrás, de fogyasztása a környék be
építettsége miatt nem ajánlott. A török időkben egy jámbor zarándok épí
tett itt hajlékot magának, aki remeteéletet élt, és a Szent Szűz tiszteletére 
buzdította a hozzá kijáró híveket. A hívek adományából épült a kápolna.

Szálka településtől délre található forrás, mely a rétről a vízmű-háztól 
induló földúton érhető el. Gránitból foglalt kifolyócsővel és névtáblá
val ellátott forrás. A márványtáblán a felirat: SZARVAS alatta KÚT alatta 

19 tölgyfalevél szimbólum 79. Közepes vízhozamú forrás. Vize kis patak
ként indul el, de az fokozatosan elszivárog a talajban. GPS 46° 16,2230' 
18° 38,4187'.
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Somberek és Palotabozsok dél
keleti határában, a Véméndi- 
patak völgyében, a halastótól 150 

m-re található. A forrás vize a Má- 
ria-kápolna falából egy alumíni
umcsőből folyik ki, mely túlfolyó
val is ellátott. A forrás hozamai 15- 
30 liter/perc érték között változik. 
A Mária-kápolnát vagy Szentkúti- 
kápolnát 1892-ben emelték Sarlós

Boldogasszony tiszteletére. A kápolna 
tulajdonképpen az itteni Szent-kút fö
lé épült. A kút előzménye egy kő alól 
feltörő forrás volt. A helyiek szerint 
a csodatévő forráshoz emberemléke
zet óta jártak a környékbeliek betegsé
gükben enyhülést keresni. 
A hagyomány szerint a török előtti 
időkben itt állott a régi Bozsok falu 
temploma. Lerombolása után itt a forrás közelében kőoszlopot állítottak 
Mária-képpel. Ekkoriban a határrész egyik tulajdonosa ugyanis mérgé
ben amiatt, hogy bevetett földjét az odajáró zarándoklók letaposták, a 
kőoszlopot szekérre rakta és hazavitte. Az ökrök útközben elpusztultak. 
Más változat szerint a gazda a korábban ott állt templom köveit vitte 
haza lovaival, majd családtagjai hirtelen meghaltak. Miután lovaival is 
szerencsétlenül járt, a visszavitt kövekből kápolnát emeltetett.

Mórágytól délre, a Gombás-völgy oldalában jelentkező forrás a Z 
turistaútvonal mentén. Gránitból szépen kiépített kifolyócsővel

ellátott forrás. Sajnos jelenleg a 
hátsó műanyag cső nincs beköt
ve az építménybe, így a víz a for
rás oldalánál kivezetett vastag 
műanyag csőből folyik. A már
ványtáblán a felirat: TÉRTÖRŐ 
alatta FORRÁS alatta 19 tölgy
falevél szimbólum 79. A patak
ba való becsatlakozásig némi 
mésztufakiválás is felismerhető. 
GPS 46° 12,1404' 18° 37,9522'.
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AGeresdi-dombság te
rületén, a Héthárs pi
henőtől északnyugatra, a

K jelzésről letérve a KO jel
zés vezet a forráshoz, mely 
a Meszes-völgy kezdetén ta
lálható. A forráshoz lépcsős 
lejárat vezet. A gránitból 
épített csőkifolyású forrás, a 
homlokzaton látható a grá
nit névtábla, melyet 2006- 
ban Baumann József és Biki
Endre Gábor épített be. A forrás állandó vízhozammal rendelkezik, átla
gos hozamai 3-20 liter percenként. A forrás mellett egy szökevényforrás 
is kialakult, így vizének 1/3-a ott lép felszínre. Közelében asztal és padok 
vannak. GPS 46° 11,8844' 18° 32,3250'.

AMecseknádasd feletti Várhegytől keletre, a P túra útvonalán ta
láljuk ezt az érdekes építménnyel foglalt forrást. A forrás aknás ki
alakítású, a valamikori forrásépítményt rekonstruálták egy félkör alakú 

boltozattal. Az aknából egy vascső vezeti át a vizet egy kis vízgyűjtő me
dencébe, és innen távozik a kifolyó víz a völgytalp irányába. A kifolyás
tól néhány méternyire némi mésztufakiválás is megfigyelhető, majd ezt 
követően a patak vize egy bizonyos ponton teljesen elnyelődik. A for
rástól nem messze két kisebb vízfakadás is található, de ezek nem jelen
tősek. A kiépített forrás, mely kútra hasonlít, vízhozama kiegyenlítetten 

bővizű. Az eredeti ki
épített forrás még a 
török időből szárma
zik, és a Török-kút 
nevet is innen kapta. 
Névtáblája nincsen. 
GPS 46° 13,5770' 18° 
28,6960'.
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Máriakéméndtől 
északkeletre, a Tö
rökvár nevű domb északi 

oldalának aljában találha
tó kút. Kéziszivattyús kút, 
mely csak légtelenítés után 
használható a felirat sze
rint. A kút nincs rendszere
sen használva, ezért annak 
vize nem iható. Környeze
tében asztalok, padok, tűz- 
rakó helyek vannak, vala

mint a gyerekeknek hinta és csúszda áll rendelkezésre. Szép kirándu
lóerdő a kút és környéke, a domb tetején található az egykori Török-vár 
maradványa, ahol a többrészes vár sáncai még felismerhetőek. A közép
ső részében lehet megtalálni a kőépület alapfalának egy részét. A keleti 
oldala alá szűk alagutat ástak. GPS 46°02.55N 18°28.67E.

Bátaapátitól délnyugatra, a K jelzésről leágazó, KO jelzésen két 
irányból is megközelíthető. Az egykori üveghutai erdészháztól jó 
egy km-re található a völgytalp kezdetén. A kútgyűrúből foglalt, gránit

tal fedett építmény kifolyócsövén nem mindig van vízjelentkezés, he
lyette inkább a patakmederből történik a vízleadás. Az építményen elhe
lyezett márványtáblán a felirat: TURISTA alatta FORRÁS alatta 19 tölgy
falevél szimbólum 79. GPS 46° 12,2147' 18° 34,6559'.
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Kisgeresdtől északnyugatra, 
a 301 m-es magassági pont
tól nyugatra a völgy kezdetén fa

kadó bővizű forrás. A forrás fog
lalaton állapota ellenére jól felis
merhető, így a két fakadási pont 
jól kivehető. A forrás vize vörös 
színű, töredezett gránittömbök 
közül fakad, melynek hozama 
10-20 liter/perces értéket produ
kál. Nem kiépített forrás.

Véménd keleti részén, a pincesor 
közelében (Dobó Katalin utca vé
génél), lakóházak mellett fakad a for

rás. Téglából épített, betonozott tám
falból kiálló vascsőből folyik a forrás 
vize egy kővályúba, mely régebben ál
latok itatását is szolgálta. A forrás na
gyon bővizű, így ennek megfelelően 
hozamai 60-100 liter/perces értékeket 
produkálnak. Vize a lakóterület beépí
tettsége miatt nem iható.

Az előbbi forrás szomszédságában, attól 25 m-re található. Egy 
boltíves téglapillérű tárószerű aknából folyik ki a víz, mely egy 
lépcsőn vízesésszerűen hullik alá. A forrás mögött egy hatalmas víztáro- 

zós medence van, mely 
régebben a lakók víz
használati igényét szol
gálta. A forrás kifolyásá
nál erős mésztufakiválás 
figyelhető meg, mely a 
patakban az esés hiánya 
miatt már nem fordul 
elő. A bővizű forrás ho
zama 40-80 liter/perces 
értéket is produkál.
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Bonyhádtól keletre, az S jelzésű turistaút mellett, a major előtt mint
egy 100 m-re, a turistaút alatt 10 m-re található. Régen épített forrás 
volt, vésett táblával ellátva, de az megsemmisült, így jelenleg természe

tes vízkifolyás. Az eddigi leírásokkal ellentétben ez a forrásmező bő víz
kibocsátással jelentkezik. Környezetében és tőle lejjebb több forrásmező 
is ismeretes, melyek egy patakban egyesülnek. Jelenleg a turistatérképen 
„volt Vörösmarty-forrásként" van feltüntetve.
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„ISTENNEL BESZÉLGETEK"
Emlékezés Horvát Olivér Adolfra 

SZÜLETÉSÉNEK CENTENÁRIUMÁN



Szerkesztők:
Kevey Balázs egyetemi docens 

és
Szabó László Gy. egyetemi tanár

Készült a Pécsi Tudomány egy etem Növényrendszertani
és Geobotanikai Tanszéke

és a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziuma közreműködésével.

Kiadja: a Mecsek Egyesület

Pécs, 2007.



jó meghozza gyümölcsét: Horvát Olivér tanár urat egész életé
ben szerették tanítványai. Igaz, ő is számon tartott minket. Még ha 

nem is találkoztunk személyesen, évtizedek múlva is el-eljutott hozzánk 
a hír, hogy emlékezett ránk, érdeklődött felőlünk.

A diák is csak később, érett fejjel fogalmazza meg, mi is volt egy-egy jó 
tanárának titka. Gimnazistaként egyszerűen életének része a tanár. Ha 
ellenkezik vagy gúnyolódik is, lelke mélyén elismeri, hogy az illető jó 
tanár. Mondogattuk ugyan, hogy „Olivér-Telivér", de nem mulasztot
tuk volna el a szerda délutáni biológia szakkört. Ez minden esetben (és 
bármilyen időjárásban) kirándulást jelentett a Mecsekre. Nemcsak meg
tanultuk, hogy mi az a karszt-bokorerdő vagy pusztafüves lejtő, hanem 
élményünkké vált. Néhány növény latin neve szinte az osztálytársak tit
kos jelszava lett, ami ma is összeköt minket. Fiatalságom jelképének érzem 
az illatos hunyort. Horváth Olivér tanár úr mutatta meg nekünk, hol lehet 
már januárban megtalálni a Helleborus odorus virágzó példányait.

Tudtuk, hogy pap, tudtuk, hogy nagy tudós. Emlékszem, hogy az isko
lába menet az antikvárium kirakatában láttam a Mecsek növényeiről 
szóló könyvét. Mindebből akkor azonban az ragadott meg minket leg
jobban, hogy mesélt külföldi útjairól. Fel sem fogtuk, milyen nagy szó, 
hogy az ötvenes években Japánban, Spanyolországban vett részt konfe
renciákon. Bennünk az maradt meg, ahogy az ottani erdőkről és növé
nyekről beszélt; csodáltuk zsebrádióját, amelyen távoli kirándulásai előtt 
az időjárás-jelentést hallgatta meg. Megsejtettük, hogy egy szerzetes az 
egész világon otthon van, hiszen gyűjtőútjain rendtársainál szállt meg. 
S megborzongatott minket mindenféle homályos sejtés és távlat: vajon 
mi a mozgatórugója a növénytársulásoknak? Egyszerű kiválasztódási 
folyamatok, a kölcsönösen előnyös életfeltételek? Vagy létezhet másfajta 
kapcsolat is növények között? A Tanár Úrral azonban nem filozofáltunk, 
ő megmaradt a tényszerű bemutatásnál.

Egyszer lépett ki ebből a nagyon tárgyilagos, természettudósi, mindig a 
tényeken keresztül nevelő magatartásból. Amikor a történelem is kilépett 
medréből, 1956-ban. A forradalom leverése után, amikor a városban min
denütt szovjet tankok álltak, de a tanítás már újra megkezdődött, első 
óráján a Sorsunkból olvasott fel nekünk. Ennek a régi pécsi folyóiratnak 
abból a számából, amely 1944-ben a német megszállás után még éppen
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- és utoljára - meg tudott jelenni. Némán hallgattuk; a párhuzam világos 
volt. Megszálltak, nincs értelme véres ellenállásnak, de visszavonulva 
őrizni kell az eszmét. Azután ismét jártuk a Mecseket, erről sem beszél
tünk többet. Horváth tanár úr tudta, hányféle az elvetett magok sorsa.

Egyik osztálytársunk évtizedek múlva a Tanár Úr titkárává és munkatár
sává vált. Sok osztálytársamhoz hasonlóan én is leginkább tőle kaptam 
híreket. Talán másfél éve érdeklődtem nála, meglátogathatnám-e a Tanár 
Urat. Nem tanácsolta: a Tanár Úr többnyire ágyban marad, nem lát. S 
arra a kérdésre, hogy mit csinál, Őt idézte: „Beszélgetek a Jóistennel".

Öröm lenne sokunk számára, ha az itt szereplő emlékezések a pályatár
sak mellett a tanítványok szeretetéről és hálájáról is tanúskodna.

Pécs, 2007. szeptember 6.

Sólyom László 
köztársasági elnök
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HORVÁT OLIVÉR ADOLF ÉLETE

Kevey Balázs egyetemi docens és Szabó László Gy. egyetemi tanár

Horvát Olivér Adolf 1907. március 6-án a felvidéki Sáros megyé
ben, Girálton született. Édesapja családjával együtt rövidesen 
Debrecenbe került, mint törvényszéki orvos. A botanika szeretete némi

leg családi hagyomány. Édesapját ugyanis a középiskolában Hazslinszky 
Frigyes tanította, majd amikor Bécsben az orvosi egyetemet végezte, a 
magyar növényföldrajz megalapítójának, Anton Kerner növénytani elő
adásait hallgatta (akkoriban az orvostudományi egyetemeken még kö
telező volt a természettudományi tárgyak felvétele). Anyai ágon roko
na volt Berzeviczy Gergely, aki Georg Wahlenberg híres svéd botanikust 
látta vendégül Tátralomnicon.

Középiskolai tanulmányait Debrecenben, a Piarista Gimnáziumban 
végezte. Itt sajátította el a görög és a latin nyelvet. A teológiai műveltség 
megszerzése mellett különös érdeklődést mutatott a természettudományok 
iránt. Nagy hatással volt rá Lendvai János piarista természetrajztanár, aki
nek tudományos cikkeit előszeretettel tanulmányozta. 1924-ben belépett a 
Ciszterci Rendbe, majd 1925-től a Hittudományi Főiskola hallgatója Zircen. 
Ennek elvégzése után 1928-ban beiratkozott a budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetem (ma ELTE) Bölcsészeti Karára, ahol 1932-ben termé
szetrajz-kémia szakon középiskolai tanári oklevelet szerzett.

Pályafutását sokirányú elfoglaltságok szőtték át. Rendkívül jó időbeosz
tással kitűnően egyeztette össze a papi hivatást az oktató-nevelői mun
kával és a tudományos kutatással.

Az 1931/32-es tanévben még csak gyakorló, majd egy évvel később már 
okleveles középiskolai tanárként oktat a Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajos 
Gimnáziumában. Tudományos pályafutása elején általános biológiával 
kívánt foglalkozni, erre a Pécsi Orvostudományi Egyetem Biológia Tan
székén (akkori vezetője Gorka Sándor) lehetőség is kínálkozott. A tan
szék hiányos felszereltsége miatt azonban nem tudta ilyen irányú terveit 
megvalósítani. A felügyelete alá tartozó - tudományos értékű növény
gyűjteménnyel rendelkező - gimnáziumi szertár viszont lehetőséget 
adott arra, hogy botanikával foglalkozzon. Kezdetben Majer Móricz her- 
báriumi anyagát dolgozta fel, mely témából 1934-ben „Egy elfelejtett pécsi 
botanikus" címen jelent meg első tudományos cikke. Kutatásaira Jávorka
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Sándor figyelt fel először, és törekvéseit a legmesszebb menőkig támo
gatta. Ilyen előzmények után vette tervbe a baranyai növényvilág tudo
mányos megismerését.

Első nagyobb műve 1942-ben jelenik meg „A Mecsek hegység és déli sík
jának növényzete" címmel, amely két részből áll. Az első olvasmányos 
jellegű és külön is megjelent „Képek a Mecsek növényéletéből" címmel. A 
könyv második felének tárgya, ill. címe „A Mecsek hegység és környéké
nek flórája", amely szintén önállóan is megjelent, mégpedig a „Magyar 
Flóraművek" című tudományos könyvsorozat IV. köteteként. Ehhez a 
munkához Soó Rezső írt előszót: „Távol egyetemi növénytani intézetektől és 
múzeumoktól, elsősorban saját kutatásainak alapján, de egyben az ide vonatkozó 
irodalom és herbáriumi anyag kritikai feldolgozásával a szerző teljes és megbíz
ható képet nyújt a mecseki flóraterület virágos és harasztféle növényeiből. 260 
kirándulás eredményeit, éveken át folytatott fárasztó könyvtári és herbáriumi 
munka gyümölcsét nyújtja most nekünk”.

A mecseki flóramű megírása után a botanikailag teljesen ismeretlen 
Külső-Somogy felé irányította figyelmét. 1943-ban jelent meg a „Külső- 
Somogy és környékének növényzete" c. flóraműve, amely egyben egyetemi 
doktori értekezését képezte. Doktori szigorlatának fő tárgya a növény
rendszertan volt, mellette paleontológia és filozófia melléktárgyakból 
tett vizsgát. A doktori oklevelet (Philosophiae Doctor) a Pázmány Péter 
Tudományegyetemen állították ki Zsírai Miklós dékán aláírásával. 1951- 
ben a címet az ELTE - Tamás Lajos dékán és Trencsényi-Waldapfel Imre 
rektor aláírásával hitelesítve - megősítette. A doktori értekezésről Máthé 
Imre a következőket írta: „A szerzőtől még csak nemrégen jelent meg a 
Mecsek hegység és környékének flórája, s már is a Dunántúl újabb terü
letéről ad kimerítő florisztikai beszámolót. Ezúttal hazánknak növény- 
tanilag eddig legkevésbé ismert táját, Külső-Somogyot dolgozza fel. A 
szerző gondosan bejárja a területet, és bőséges florisztikai adatokkal ren
delkezve térképen megrajzolja Külső-Somogy növényföldrajzi határát" 
(Pannónia 1943. VII. évf. 3. szám).

A II. világháború alatt két nyáron át a szentgotthárdi apátság erdeit 
kutatta, és e tárgykörből két publikációja jelent meg. Ugyancsak ebben 
az időben kutatott a Pozsony megyei Somorján és közölt florisztikai ada
tokat a táj növényzetének ismeretéhez. 1943-ban a Dunántúli Kutatók 
Munkaközösségének alapításában aktívan részt vett. Ebből a munkakö
zösségből jött létre 1946-ban a Dunántúli Tudományos Intézet, melynek 
kezdettől fogva külső munkatársa.
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A florisztika mellett rövidesen megkezdte a növénytársulástani kuta
tásokat is. Első vegetációműve - „A pécsi Mecsek (Misina) természetes 
növényszövetkezetei" címmel - 1946-ban jelent meg. Ebben az évben 
külső munkatársként csatlakozott a megalakított Dunántúli Tudomá
nyos Intézet (ma az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli 
Tudományos Intézete).

A fiatal kutató tehát - pályafutásának kezdő szakaszában - alapvető flóra- 
és vegetációművekkel lepte meg a tudományos köröket. Eredményeit 
figyelembe véve - báró Andreánszky Gábor, Gimesi Nándor O Cist javas
latára - 1947-ben a Szent István Akadémia rendes tagjai közé választotta.

A ciszterci rend megszüntetése után pályafutását egy ideig a bizonyta
lanság jellemezte, de szerencsére kínálkoztak számára újabb elhelyezke
dési lehetőségek.

1948-ban Boros Istvánnal1 együtt a Pécsi Városi Múzeum társalapítója 
(később Janus Pannonius Múzeum), s több évtizeden át a Természettu
dományi Osztály külső munkatársa. Szorgalmas gyűjtőként itt országos 
viszonylatban értékes herbáriumot hozott létre. A herbáriumi lapok túl
nyomó részén ma is Horvát Adolf Olivér neve olvasható. Ebben az idő
ben lett munkatársa Gebhardt Antal malakológus és Móczár László, a 
későbbi kiváló zoológus professzor.

Az 1948/49-es tanévben a „Maurinum" orvos kollégiumban nevelő 
tanárként volt kénytelen elhelyezkedni. 1949-től a Pécsi Hittudományi 
Főiskola előkészítő tanfolyamán is tanított. 1951-ben Kaposvárott kapott 
középiskolai tanári állást. Pécsre 1955-ben került vissza, ahol a Széche
nyi István Gimnáziumban2 növénytant, s olykor kémiát is tanított.

Közben a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1952-ben kezdte 
meg a Mecsek hegység vegetációjának térképezését. E nagyszabású 
kutatómunka támogatására akadémiai célhitelt kapott, továbbá enge
délyezték, hogy gimnáziumi oktatói tevékenységét fél munkaidőben 
végezhesse. így készült el „Mecseki erdőtípusok" című értekezése, amellyel 
1958-ban megkapta a kandidátusi tudományos fokozatot. Később a flóra- 
és vegetációkutatásokkal párhuzamosan Járó Zoltánnal talajvizsgálatok, 
Papp Lászlóval pedig mikroklímamérések eredményeit is publikálta.
1 Biológus-herpetológus, egy ideig pécsi főispán és a budapesti Természettudományi 
Múzeum igazgatója.
2 E sorok írói itt lettek tanítványai.
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Nyugdíjba vonulása után 1969-től a Pécsi Akadémiai Bizottság Szak
bizottságának tagja, ahol a Növénytani és Biológiai-Természetvédelmi 
Munkabizottság elnöki funkcióit látta el.

Számos tudományos cikk képezte alapját az 1972-ben színes 
vegetációtérképpel megjelenő „Die Vegetation des Mecsekgebirges 
und seiner Umgebung" című életművének3. Oberdörfer (1973, Beitr. 
Naturk. Forsch. Südw.-Deutschl. 32: 219-220) e könyvről így ír: „Das 
Werk stellt die Krönung einer Arbeit dar. Bietet sich für jeden, der sich mit 
mitteleuropäischen Waldgesellschaftten und Waldstandorten beschäftigt ein 
unschätzbares Vergleichsmaterial dar". A könyvről csaknem 50 különböző 
nyelvű ismertetés készült.

3 Kiadását hathatósan segítette elő Szentágotai János akadémikus, anatómus profesz- 
szor, a régi barát.

Ezután az elmúlt három évtized flórakutatásának eredményeit foglalta 
össze „Pótlások és kiegészítések a Mecsek hegység és déli síkjának növényzete 
ismeretéhez (1942-1971)" című három részben megjelenő (1975,1976,1977) 
munkájában. Egyik legjelentősebb műve a szintén három részben kiadott 
„Potentillo-Quercetum (sensu latissimo) Wälder" (1977a, 1979, 1980) című 
tanulmány. Ebben az Uraitól Spanyolországig húzódó cseres-tölgyes 
zóna összehasonlító-cönológiai elemzését tárja elénk részben saját hazai 
és külföldi kutatásai, részben pedig irodalmi forrásmunkák alapján.

Döntő szerepet játszott 1979-ben a Magyar Biológiai Társaság Pécsi Cso
portjának megalakulásával kapcsolatos szervezőmunkában, ahol 1985-ig 
elnökként, majd azóta tiszteletbeli elnökként tevékenykedett.

Az utóbbi három évtizedben társadalmi és szakmai tevékenysége egyre több 
elismerésben részesült. 1977-ben 70. születésnapjára „Studia Phytologica" 
cím alatt egy jubileumi kötet jelent meg Tigyi József akadémikus pártfogása 
révén az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának kiadásában. A tanulmánykö
tetben a világ minden részéről személyes jó barátai, tisztelői, kutatótársai 
értékes - angol, német, francia és orosz nyelven megírt - közleményekkel 
fejezték ki megbecsülésüket az ünnepelt iránt (Aichinger, Archiloque, Bolós, 
Borel, Dancau, F. Fukarek, P. Fukarek, L. Garay, Grandtner, Hundt, Hübl, R. 
Knapp, Linskens, A. Lőve, Neuhäusl, Numata, Passarge, Pietsch, Pignatti, 
Raus, Rychnovská, Schmithüsen, Sztojka, Tomaselli, Trepp, Wendelberger, 
Zukrigl stb.). Közülük az USA Harvard Egyetemén dolgozó, magyar szár
mazású Leslie A. Garay (a „hosszúhetényi tanító fia", aki egykor Horvát
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Olivér Adolf tanítványa volt) cikke érdemel elsősorban említést. A szerző 
ugyanis az ünnepeltről nevezett el egy - az Andok-hegységben felfedezett 
- orchideanemzetséget, amelynek egyetlen jelenleg ismert faját „Horvatia 
andícola" néven írta le.

1982-ben 75. születésnapján „Jávorka Sándor-díj"-ban részesült. Ezt a 
botanikusokat megillető legnagyobb kitüntetést Törő Imre akadémikus, 
a Magyar Biológiai Társaság elnöke nyújtotta át. 1985-ben „MTESZ Díj"-at 
kapott, míg 1986-ban a Baranya megyei Tanács „Tudományos Kutatói 
Díj"-jal tüntette ki. 80. születésnapján 1987-ben tiszteletére jubileumi 
ülésszakot rendeztek. Ekkor a Pécsi Akadémiai Bizottság székházában 
Szujkó-Lacza Júlia a Természettudományi Múzeum Növénytára nevében 
köszöntötte az ünnepeltet, és ajándékképp átnyújtott neki egy - a jubiláns 
arcképét ábrázoló - bronz emlékplakettet a következő rávésett szöveg
gel: „Opus Mariae Osváth in honorem jubilantis A. O. Horvát botanistae florae 
montium Mecsek octoginta annos nati. Donum Juliae Szujkó-Lacza, directoris 
Sectionis Botanicae Musaei Nationalis Hungarici Budapestiensis". Az üdvöz
lések után 13 külföldi és hazai kutató tartott különböző növényföldrajzi 
témákból előadást, amelyek anyaga a „Studia Phytologica Nova" című 
könyvben 1987-ben jelent meg a Pécsi Akadémiai Bizottság kiadásában.

1991-ben nyújtotta be akadémiai doktori értekezésének téziseit „A Mecsek 
és környéke florisztikai és cönológiai kutatásának eredményei" címen. 
A nyilvános vitát követően még ebben az évben az MTA Tudományos 
Minősítő Bizottsága a biológiai tudományok doktorává nyilvánította. 
Ugyancsak 1991-ben a MTESZ Baranya Megyei Szervezete „Grastyán- 
díj"-ban részesítette, majd a Janus Pannonius Tudományegyetem címzetes 
egyetemi tanárrá avatta. Ebben az évben érte a legnagyobb helyi elisme
rés is, ugyanis „Pécs város díszpolgára" lett. 1992-ben az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen - diplomájának megszerzése 60. évfordulójára - 
gyémánt oklevelet kapott. Kiemelkedő tudományos munkássága elisme
réséért 1993-ban állami kitüntetésben, „Széchenyi-díj"-ban részesült.

Tiszteletére 1997-ben, 90. születésnapján újabb jubileumi szakülést ren
deztek a Pécsi Akadémiai Bizottság székházában. Ekkor - a Janus Panno
nius Tudományegyetem Növénytani Tanszéke kiadásában - egy újabb 
„Studia Phytologica Jubilaría" c. tiszteletkötet látott napvilágot, amely
ben elismert hazai és külföldi botanikusok tanulmányai jelentek meg. 
Jelentős szerepet játszott az 1916-ban létesített Szent István Tudományos 
Akadémia újjászervezésében. Mint egyetlen élő tag biztosította azt a 
jogfolytonosságot, amelynek alapján az 1952-ben betiltott tudományos 
szervezet 1998-ban újjá alakulhatott.
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2002-ben készült el 95. születésnapjára - a Szent István Akadémia, az MTA 
Pécsi Területi Bizottsága és a PTE Növénytani Tanszéke által kiadott - „Hit
tel és alázattal" c. könyv. E kötetben számos kutató méltatja Horvát Olivér 
Adolf tudományos pályafutását, a Szent István Akadémián és a természet
védelemben betöltött szerepét, valamint egyházi és világnézeti felfogását.

Publikációinak száma megközelíti a 150-et, amelyek a magyaron kívül 
német, francia, olasz, latin, orosz, horvát és szlovén nyelveken jelentek 
meg, többek között a következő nemzetközileg is elismert folyóiratok
ban: Documentes Phytosociologiques, Vegetatio, Acta Botanica, Feddes 
Repertorium, Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft 
in Wien stb.

Számos botanikai világkongresszuson vett részt. A szocializmusban őt 
nevezték „Magyarország utazó botanikusá"-nak. Nemcsak egész Európát 
járta be, hanem eljutott a távoli Japánba és az USA-ba egyaránt. Külföldi 
útjain terepmunkákon is részt vett. Nemzetközi elismertségét méltatja 
az is, hogy az ősi Páviai Egyetem Botanikai Intézetének Atti (Acta) nevű 
folyóiratánál sokáig szerkesztőbizottsági tagként működött közre.

Mostanában 100. születésnapjára készültünk. Már közel két éve legyen
gült szervezete, rossz látása ágyhoz kötötte, de optimizmusa nem hagyta 
el. Kedves humorral jegyezte meg: „Ha közben meghalnék, nem baj! Akkor 
is csináljátok meg a centenáriumi kötetet!" Otthonában combnyaktörés érte. 
A volt Honvéd Kórházban megoperálták, majd legyengült állapotban 
Zircre szállították. A Ciszterci Rend központjában hunyt el 2006. augusz
tus 17-én, ahol 1929-ben szerzetespappá szentelték. Földi maradványait 
is itt helyezték végső nyugalomra augusztus 29-én.

Városunkban Horvát Olivér Adolf jelentette azt az állandóságot, szel
lemi erőt, humanista kisugárzást, ami egyéniségére annyira jellemző 
volt. Kedves, közlékeny, érdeklődő természete, segítőkészsége szeretetre 
méltóvá tették, ennek köszönhette rendkívüli népszerűségét. Nehéz lesz 
nélküle, de útmutatásait, keresztényi hitéből, szerzetesi szemléletéből 
fakadó példáját meg kell őriznünk, mert erre gyorsan változó és egyre 
önzőbb világunkban nagyon nagy szükségünk lesz.

2007. március 7-én Pécsett a Janus Pannonius u. 8. sz. házon - ahol hosz- 
szú évtizedeken át élt - egy emléktáblát helyeztek el, majd utána a Cisz
terci Rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziumában ünnepélyes keretek között
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a biológiatermet „Horvát emlékszobá"-vá avatták. Ezt követően, ápri
lis 12-én a Pécsi Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskolában is 
elneveztek róla egy termet. Végül ez év június 28-án a Pécsi Tudomány
egyetem Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszékének herbáriuma 
- emléktáblával ellátva - szintén a „Horvát emlékszoba" nevet kapta. 
E példák is igazolják, hogy Horvát Adolf Olivért városunkban mélysé
ges tiszteletben tartották, s tartják a jövőben is.
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HORVÁT OLIVÉR ADOLF BOTANIKAI PUBLIKÁCIÓI

Kevey Balázs egyetemi docens és Szabó László egyetemi tanár

Horvát Olivér Adolf botanikai publikációinak száma 146, amelyek
ből 14 társszerzős. Egy része ugyan ismeretterjesztő jellegű, de a 
szerző ezekben is következetesen törekedett a tudományos megalapo

zottságra, mindig igyekezett olyat írni, ami a tudományra nézve új. Össze
sen négy könyvet írt. Egyéb publikációi különböző folyóiratokban, köny
vekben, évkönyvekben, iskolai értesítőkben jelent meg, de akadnak in
tézményi önálló kiadványok is. Idegen nyelvű publikációinak száma 29, 
ebből 1 könyv, 21 külföldi, 7 pedig hazai folyóiratban jelent meg. Közlemé
nyeinek témája elsősorban a florisztika, a cönológia és a természetvéde
lem, de akad közöttük tudomány történeti és ökológiai (mikroklímamérés, 
talajvizsgálat) jellegű dolgozat is.

Horvát Olivér Adolf publikációs jegyzéke először a 80 éves jubileumi 
kötetben (Szabó L. Gy. 1987) jelent meg. Sajnos az ünnepelt által átadott, 
írógéppel készített kéziratban elég sok hiba akadt, amelyek korrigálá
sára a megjelentetésre álló rövid idő mellett nem volt lehetőség. Azóta 
két évtized telt el, s e publikációs lista kiegészítésre szorult. Mindezek 
mellett - mint ezen összeállítás első szerzője - törekedtem a bibliográ
fiai hibák kijavítására, amelyben többen is segítségemre voltak: Bánfai 
József, Galambos István, Juhász Magdolna, Kopári László, Papp Gábor, 
Szabó László Gyula, Temesi Endre Miklós.

1. Horvát A. O. (1933): Egy elfelejtett pécsi botanikus Majer Móric S. O. Cist. 1815-1904. - 
Mecsek Egyesület Évkönyve 43 (1933): pp. 12-18. Megjelent: 1934.
2. Horvát A. O. (1933-1934): A baranyai flóraterület különlegességei. - Ciszterci Rend Pécsi 
Nagy Lajos Reálgimnáziumának Értesítője 1933-1934: pp. 4-17. Megjelent: 1934.
3. Horvát A. O. (1934): Vad pünkösdi rózsa a Mecsek hegységben. - Természettudományi 
Közlöny 66 (9-10): pp. 292-293.
4. Horvát A. O. (1934): A pécsi Mecsek és a Mecsekalja növényvilágából. - Mecsek Egyesü
let évkönyve 44 (1934): pp. 5-18. Megjelent: 1935.
5. Horvát A. O. (1935): Virágzó növények a Mecseken 1934 decemberében. - Természettu
dományi Közlöny 67 (1-2): p. 43.
6. Horvát A. O. (1935): Ex Flóra Baranyaensi 1. - Pécsi Városi Múzeum Kiadványai. Pécs, 
1935 (2): 12 pp.
7. Horvát A. O. (1935): A baranyai flóraterület különlegességei. - Pécs, Szabad Királyi Város 
Idegenforgalmi Irodája, Pécs, 16 pp.
8. Horvát A. O. (1935): A baranyai növényvilág kutatásának irodalma (1775-1935). - 
Pannonia 1 (1935): pp. 296-306. Pécs.
9. Horvát A. O. (1934-1935): A Mecsek-hegység és a Mecsekalja növényvilága I. Tavasszal. 
- Ifjúság és Élet 10 (13): pp. 190-193. Megjelent: 1935. március 5.
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10. Horvát A. O. (1934-1935): A Mecsek hegység és a Mecsekalja növényvilága II. Nyáron.
- Ifjúság és Élet 10 (18): pp. 257-259. Megjelent: 1935. május 5.
11. Horvát A. O. (1935-1936): A Mecsek hegység és a Mecsekalja növényvilága III. Ősszel.
- Ifjúság és Élet 11 (1): pp. 8-11. Megjelent: 1935. szeptember 20.
12. Horvát A. O. (1936): Ex Flóra Baranyaénsi 2. - Pécsi Városi Múzeum Kiadványai. Pécs, 
1936 (4): 20 pp.
13. Horvát A. O. (1936): Mediterrán elemek a baranyai flórában. - Pannónia 2 (1936): pp. 
288-296. Pécs - Roma.
14. Horvát A. O. (1936-1937): A Mecsek és a Magyar Középhegység közös virágkülönleges
ségei. - Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziumának Értesítője 1936-1937: pp. 13-30. 
Megjelent: 1937.
15. Horvát A. O. (1936): Száz éves pécsi botanika. - Dunántúl 26 (125): p. 8. Megjelent: 
1936. május 31.
16. Horvát A. O. (1938): A Mecsek ritka virágai. - Pécs, Szabad Királyi Város Idegenfor
galmi Irodája, Pécs, 31 pp.
17. Horvát A. O. (1939): A Mecsek növényélete. - In: Sík L. (szerk.): A Mecsek részletes 
kalauza. Pécs, Szabad Királyi Város Idegenforgalmi Irodája, Pécs, pp. 35-44.
18. Gombocz E. - Horvát A. O. (1938-1939): Kitaibel Pál Baranyában. - Ciszterci Rend pécsi 
Nagy Lajos Gimnáziumának Értesítője (1938-1939): pp. 21-72. Megjelent: 1939.
19. Horvát A. O. (1939): Ex Flóra Baranyaénsi. - Borbásia 1 (3-7): pp. 94-100.
20. Horvát A. O. (1939): Gehört das Hügelland von Simontomya zum Mecsek-Gebirge? - 
Borbásia 1 (10): pp. 148-150.
21. Horvát A. O. (1940): Additamenta ad Flórám Baranyaénsem. - Borbásia 2 (1-2): 
pp. 26-30.
22. Horvát A. O. (1939-1940): A Mecsek hegység és déli síkjának növényföldrajzi tájegysé
gei. - Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziumának évkönyve (1939-1940): pp. 27-40. 
Megjelent: 1940.
23. Horvát A. O. (1940): Die pflanzengeographische Gliederung des Mecsek-Gebirges. - 
Borbásia 2 (1-2): pp. 12-19.
24. Horvát A. O. (1940): Adatok Bara
nya növényföldrajzához. Addimenta ad
Geobotanicam Baranyaénsem. - Borbásia 2 
(3-10): pp. 117-125.
25. Horvát A. O. (1940): A pécsi piac vadvirágai. - 
Búvár 6 (6): pp. 257-259. Megjelent: 1940. június.
26. Horvát A. O. (1941): Hazatért Bácska flórája. -
Búvár 7 (5): pp. 201-202. Megjelent: 1941. május.
27. Gombocz E. - Horvát A. O. (1941): Kitaibel
Pál botanikus naplófeljegyzései Tolna megyei 
útjáról 1799, 1808. - In: Holub J. (szerk.): Tolna 
vármegye múltjából 6. Egyetemi Könyvkiadó, 
Pécs, 24 pp.
28. Horvát A. O. (1941-1942): A Dunántúl 
növényföldrajzi határa keleten. - Pannónia 7 
(3-4.): pp. 353-358. Megjelent: 1942.
29. Horvát A. O. (1942): Képek a Mecsek 
növényéletéből. - A Mecsek hegység és déli 
síkjának növényzete 1. Ciszterci Rend, Pécs, 
104 pp.
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30. Horvát A. O. (1942): A Mecsek hegység és környékének flórája. - A Mecsek hegység és 
déli síkjának növényzete 2. - Ciszterci Rend, Pécs, 160 pp. + 1 chart.
31. Horvát A. O. (1942): Képek a hazatért Baranyai-háromszög nyári növényzetéből. - 
Pannónia 7: pp. 179-182.
32. Horvát A. O. (1943): Pótlások „A Mecsek hegység és környékének flórájá"-hoz (1941). - 
Botanikai Közlemények 40 (1-2): pp. 101-112.
33. Horvát A. O. (1943): Külső-Somogy és környékének növényzete. - Borbásia 6: pp. 1-70.
34. Horvát A. O. (1943): A magyar flóra. - Sorsunk 3 (12): pp. 908-910.
35. Horvát A. O. (1943): Angolkerti séták. A zirci angolpark a kerttörténet tükrében. - Zirc 
és Vidéke 30 (40): pp. 1-2. Megjelent: 1943. október 3.
36. Horvát A. O. (1943): Angolkerti séták. Angolkertünk és a modern növényföldrajz. - Zirc 
és Vidéke 30 (41): pp. 1-2. Megjelent: 1943. október 10.
37. Horvát A. O. (1943): Angolkerti séták. A zirci angolkert fenyőfái. - Zirc és Vidéke 30 
(43): pp. 2-3. Megjelent: 1943. október 24.
38. Horvát A. O. (1943): Angolkerti séták. Lombhullató fáink. - Zirc és Vidéke 30 (44): p. 2. 
Megjelent: 1943. október 31.
39. Horvát A. O. - Boros Á. (1943): Ranunculus illyricus x bulbosus nov. hybr. - Botanikai 
Közlemények 40 (1-2): pp. 13-15.
40. Horvát A. O. (1944): Angolkerti séták. Parkunk fái, mint a Magyar Föld élő kövületeinek 
gyűjteménye. - Zirc és Vidéke 31 (14): p. 3. Megjelent: 1944. április 2.
41. Horvát A. O. (1944): A szentgotthárdi apátság erdeinek növényzete. - Botanikai Közle
mények 41 (1-2): pp. 43-48.
42. Horvát A. O. (1944): Pótlások a Mecsek hegység és környékének flórájához II. - Botani
kai Közlemények 41 (3-5): pp. 149-151.
43. Horvát A. O. (1943): A pécsi Mecsek növénytakarójának kettőssége. - Mecsek Egyesület 
évkönyve 53 (1943): pp. 23-26. Megjelent: 1944.
44. Horvát A. O. (1944): Baranyai flóra összetétele életformák alapján. - Mecsek Egyesület 
évkönyve 54 (1944): pp. 28-31. Megjelent: 1945.
45. Horvát A. O. (1946): A pécsi Mecsek (Misina) természetes növény szövetkezetei. - Dunántúli 
Tudományos Intézet, Pécs, 52 pp.
46. Horvát A. O. (1949): Új adatok Baranya flórájának ismeretéhez. - Borbásia, 9 (6-10): pp. 129-130.
47. Horvát A. O. (1949): Geobotany of Eastern Transdanubia Hungarica. -. Acta Biologica 
Acad. Sci. Hung. 1 (5-6): pp. 247-259.
48. Horvát A. O. (1944-1949): Adatok Somorja környékének növényföldrajzához. - Index 
Horti Botanici Universitatis Budapestinensis 7 (1944-1949): pp. 176-177. Megjelent: 1949.
49. Horvát A. O. (1944-1949): Újabb adatok a szentgotthárdi apátság erdeinek ismeretéhez. 
- Index Horti Botanici Universitatis Budapestinensis 7: pp. 173-175. Megjelent: 1949.
50. Horvát A. O. (1951): Délkelet-Dunántúl növényföldrajza. - Földrajzi Könyv- és Térképtár 
Értesítője 2 (7-9): pp. 121-134.
51. Horvát A. O. (1953): A Mecsek hegység fitocönológiai viszonyai és a fásítás. - Az Erdő 2 
(1): pp. 66-70.
52. Horvát A. O. (1954): A Mecsek növénytakarója. A növényföldrajzi elemek és a hegy
építő kőzetek kapcsolata. - Földrajzi Közlemények 1954 (2): pp. 153-162.
53. Horvát A. O. (1955): Helyi adottságok felhasználása a biológiai gyakorlatban. - 
Iskoláink-Nevelőink 1955. július-október: pp. 73-75.
54. Horvát A. O. (1955-1956): Pótlások a Mecsek környék flórájának ismeretéhez. - Botani
kai Közlemények 46 (1-4): pp. 315-316. Megjelent: 1956.
55. Horvát A. O. (1956): Mecseki tölgyesek erdőtipusai. - Janus Pannonius Múzeum évkönyve 1 
(1956): pp. 131-148.
56. Horvát A. O. (1955-1956): Somogy flóraismeretének felhasználása a biológia oktatásában. - 
Somogyi Pedagógus 2: pp. 16—23. Megjelent: 1956.
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57. Horvát A. O. (1956): Tavaszi növénygyűjtés a Mecseken. - Iskoláink-Nevelőink 1956. április: 
pp. 14—16.
58. Horvát A. O. (1957): Mecseki gyertyános-tölgyesek erdőtípusai. - Janus Pannonius Múzeum 
évkönyve 2 (1957): pp. 137-154. Megjelent: 1958.
59. Horvát A. O. (1957): Pótadatok a Mecsek hegység és környékének flórájához. - Janus 
Pannonius Múzeum évkönyve 2 (1957): pp. 163-180. Megjelent: 1958.
60. Horvát A. O. (1957): A Mecsek növényvilága. - Baranyai Művelődés 1957. június: pp. 81-85.
61. Horvát A. O. (1957): A mecseki erdőtípusok. - Kandidátusi értekezés tételei. Tudomá
nyos Minősítő Bizottság, Budapest, 7 pp.
62. Horvát A. O. (1957): Nyári növénygyűjtés a Mecsekben. - In: Borsy K. (szerk.): Pécsi 
vakáció (Diákok nyári zsebkönyve). Mecsek Nyomda, Pécs, pp. 76-79.
63. Horvát A. O. (1958): A mecseki bükkösök (Fagetum silvaticae mecsekense) erdőtípusai. - 
Janus Pannonius Múzeum évkönyve 3 (1958): pp. 31-48. Megjelent: 1959.
64. Horvát A. O. (1958): A florisztika és a növényföldrajz tanítása. - Természettudományok 
Tanítása 1958 (3): pp. 33-36.
65. Horvát A. O. (1959): A Pécs környéki szőlők és gyümölcsösök eredeti vegetációja. - 
Botanikai Közlemények 49 (1-2): pp. 95-99.
66. Horvát A. O. (1959): Növényvilág. - In: Oppe S. (szerk.): Mecsek útikalauz. Sport Lap- 
és Könyvkiadó. Budapest, pp. 23-29.
67. Horvát A. O. (1959): Mecseki gesztenyések. - Janus Pannonius Múzeum évkönyve 4 
(1959): pp. 35-44. Megjelent: 1960.
68. Horvát A. O. (1960): Vörös áfonya a Mecsekben. - Botanikai Közlemények 48 (3-4): p. 257.
69. Horvát A. O. (1960): A Pécsi Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztályá
nak növénygyűjteményei. - Botanikai Közlemények 48 (3-4): pp. 305-306.
70. Horvát A. O. (1960): Mecseki erdőtípus-tanulmányok. - Janus Pannonius Múzeum 
évkönyve 5 (1960): pp. 39-52. Megjelent: 1961.
71. Horvát A. O. (1960): Mecsek környéki rétek. - Janus Pannonius Múzeum évkönyve 5 
(1960): pp. 53-67. Megjelent: 1961.
72. Horvát A. O. (1961): A Keleti Mecsek északi részének erdei növénytársulásai 
(Magyaregregy, Kárász, Vékény, Szászvár erdeinek vegetációs térképe). - Dunántúli Tudo
mányos Gyűjtemény 26, Series Geographica 15. Magyar Tudományos Akadémia Dunán
túli Tudományos Intézete „Értekezések 1960". Budapest, 1961, pp. 93-106.
73. Horvát A. O. (1961): Anthropogén-hatás a Mecsekkörnyék vegetációjára. - Janus Pan
nonius Múzeum évkönyve 6 (1961): pp. 45-48. Megjelent: 1962.
74. Horvát A. O. (1961): Mecseki vegetációs tanulmányok I. - Janus Pannonius Múzeum 
évkönyve 6 (1961): pp. 33-44. Megjelent: 1962.
75. Horvát A. O. (1962): A Mecsek vegetációja. - In: (Hille A.): Alkalmazott éghajlattani 
kutatások Délkelet-Dunántúlon. A Magyar Meteorológiai Társaságnak VII. Vándorgyű
lésén elhangzott előadások és hozzászólások. Pécs, 1961. augusztus 25-27-én. Országos 
Meteorológiai Társaság, Budapest, pp. 85-90. Megjelent: 1962.
76. Horvát A. O. (1962): A mecseki erdőtalaj-elemzések eredményei. - Janus Pannonius 
Múzeum évkönyve 7 (1962): pp. 53-66. Megjelent: 1963.
77. Horvát A. O. - Papp L. (1962): Mikroklíma vizsgálatok a pécsi Mecsek növénytársulá
saiban. - Erdészeti Kutatások 58 (1962): pp. 143-163.
78. Horvát A. O. (1963): Phytozönologische Waldkartierung im Mecsek-Gebirge bei 
Pécs (Fünfkirchen) in Südungarn. - In: R. Tüxen (red.): Bericht über das Intemationale 
Symposion für Vegetationskartierung vöm 23-26. 3. 1959 in Stolzenau/Wesser, Cramer, 
Weinheim, pp. 245-259.
79. Horvát A. O. (1963): A mecseki tájak erdei növénytársulásai. - Janus Pannonius Múzeum évkö
nyve 8 (1963): pp. 33-51. Megjelent: 1964.
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80. Horvát A. O. (1963): Növénytani kirándulás a Mecsekbe. - Természettudományi Közlöny 94 
(9): pp. 402-404.
81. Horvát A. O. (1964): Beszámoló az 1963. évi külföldi növénytani tanulmányútról. - 
A biológia tanítása 3 (3): pp. 92-94.
82. Horvát A. O. - Papp L. (1964): A nagyharsányi Szársomlyón végzett mikroklímamérések 
eredményei. - Janus Pannonius Múzeum évkönyve 9 (1964): pp. 43-56. Megjelent: 1965.
83. Horvát A. O. (1966): A Keleti-Mecsek D-i részének növénytársulásai. - Dunántúli Tudo
mányos Gyűjtemény 60, Series Geographica 33. Magyar Tudományos Akadémia Dunán
túli Tudományos Intézete „Értekezések 1964-1965". Budapest, 1966, pp. 217-222.
84. Horvát A. O. (1965): A Mecsek hegység növényföldrajza I. - Janus Pannonius Múzeum 
évkönyve 10 (1965): pp. 29-47. Megjelent: 1966.
85. Horvát A. O. (1966): A Mecsek hegység növényföldrajza II. - Janus Pannonius Múzeum 
évkönyve 11 (1966): pp. 25-39. Megjelent: 1967.
86. Horvát A. O. (1966): Der Einfluss der menschlichen Kultur auf die Vegetation des 
Mecsek-Gebirges in Südungam. - In: R. Tüxen (red.): Bericht über das Internationale 
Symposium in Stolzenau/Weser 1961. Verlag Dr. W. Junk, Haag, pp. 292-297.
87. Horvát A. O. (1966): Vegetationstudien im Villányer Gebirge (Südungarn). - Angewandte 
Pflanzensoziologie 18-19: pp. 167-176.
88. Horvát A. O. (1966): Hungary. - In: A. W. Küchler (red.): »International bibliography of 
Vegetation maps 2. Europe«. University, Kansas, pp. 372-396.
89. Horvát A. O. (1967): Die Eichenwälder des Mecsek-Gebirges in Süd-Ungarn.-Mitteilungen 
der Ostalpin-dinarischen pflanzensoziologischen Arbeitsgemeinschaft 7: pp. 135-138.
90. Horvát A. O. (1967): A mecseki erdei növénytársulások jellemzése karakter- és differenciális fajaik, 
flóraelemeik alapján. - Janus Pannonius Múzeum évkönyve 12 (1967): pp. 15-22. Megjelent 1968.
91. Horvát A. O. (1968): A Mecsek és a Fruska Gora növényzetének összehasonlítása. - 
Janus Pannonius Múzeum évkönyve 13 (1968): pp. 7-14. Megjelent: 1971.
92. Horvát A. O. (1968): Die Hainbuchen-Eichenwälder der Mecsek-Gegend in Südungarn. 
- Feddes Repert. 77: pp. 163-176.
93. Horvát A. O. (1968): A XIV. Nemzetközi Növényföldrajzi Kirándulás (IPE). - Botanikai 
Közlemények 55 (3): pp. 215-217.
94. Horvát A. O. (1968): Beszámoló a mecseki növényföldrajzi kutatásokról. - Agrártudo
mányi Közlemények 27: pp. 235-237.
95. Horvát A. O. (1968): A növényvilág szerepe a baranyai táj kialakulásában. - Baranyai 
Művelődés 1968. március: pp. 92-94.
96. Horvát A. O. (1968): A Villányi hegység növényvilága. - Baranyai Művelődés 1968. 
december: pp. 127-130.
97. Horvát A. O. (1969): Syntaxonomie der Wälder im Mecsek (Südungarn). - Mitteilungen der 
Ostalpin-dinarischen pflanzensoziologischen Arbeitsgemeinschaft, Camerino 9: pp. 301-309.
98. Horvát A. O. (1969): Die Flaumeichenwälder des Mecsek-Gebirges. - Vegetatio Acta 
Botánica 19: pp. 256-263.
99. Horvát A. O. (1969): A szigetvári járás növényvilága. - Baranyai Művelődés 1969. 
június: pp. 114-116.
100. Horvát A. O. (1969-1970): Újabb adatok a Mecsek geobotanikai ismeretéhez (A Mecsek 
hegység növényföldrajzi vázlata). - Janus Pannonius Múzeum évkönyve 17 (1969-1970): 
pp. 13-33. Megjelent: 1972.
101. Horvát A. O. (1970): Über mediterran-mitteleuropäische Beziehungen in der Flora und 
Vegetation des Mecsek-Gebirges in Südungarn. - Feddes Repertorium 81 (1-5): pp. 261-268.
102. Horvát A. O. (1970): Floristisch-pflanzensoziologische Analyse der Muschelkalk- 
Region in Süd-Ungarn. - Fragmenta Floristica et Geobotanica 16 (1): pp. 115-122.
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103. Horvát A. O. (1970): Transitus-Erscheinungen in der Vegetationsgeographie. - In: R. 
Tüxen (red.): Gesellschaftsmorphologie (Strukturforschung). Berichtüber das Internationale 
Symposion in Rinteln 1966. Verlag Dr. W. Junk N. V. Haag, pp. 350-355.
104. Horvát A. O. (1970): In memoriam Gábor (Gabriel) Andreánszky. - Vegetatio Acta 
Botanica 21 (1-3): pp. 159-160.
105. Horvát A. O. (1971): A mecseki vegyes erdők és bükkösök vegetációjának elemzése. - 
Janus Pannonius Múzeum évkönyve 16 (1971): pp. 13-24. Megjelent: 1972.
106. Horvát A. O. (1972): Die Vegetation des Mecsekgebirges und seiner Umgebung. - Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 376 pp. + 1 chart.
107. Horvát A. O. (1973): A Zselic növényvilága. - Zselici Dolgozatok 2: pp. 93-101.
108. Horvát A. O. (1974): A szekszárdi Sötétvölgy ritka virágai. - Tolna megyei Népújság 24 
(35): p. 4. Megjelent: 1974. február 12.
109. Horvát A. O. (1974): Védjük a megye ritka virágait. - Somogyi Néplap 30 (81): p. 5. 
Megjelent: 1974. április 8.
110. Horvát A. O. (1974): Veszélyben a városi parkerdő. - Dunántúli Napló 31 (74): p. 6. 
1974. március 16.
111. Horvát A. O. (1975): Ádám Boros (1900-1973) - Taxon 24 (5-6): pp. 665-666.
112. Horvát A. O. (1975): A vegetációtudomány nemzetközi kirándulásai és szimpozionja 
(Japán) 1974. május 16.-június 7. - Botanikai Közlemények 62 (3): pp. 239-241.
113. Horvát A. O. (1975): Pótlások és kiegészítések „A Mecsek hegység és déli síkjának 
növényzete" ismeretéhez (1942-1971) I. - Janus Pannonius Múzeum évkönyve 17-18 
(1972-1973): pp. 15-32.
114. Horvát A. O. (1976): Pótlások és kiegészítések „A Mecsek hegység és déli síkjának 
növényzete" ismeretéhez (1942-1971) III. - Dunántúli Dolgozatok 10: pp. 23-46.
115. Horvát A. O. (1976): Az Égervölgy és környékének növényvilága. - In: Várnai T. (szerk.): 
Jakabhegy és Egervölgy. Pécs természeti környezetének fejlesztése. - A Magyar Hidrológiai 
Társaság Pécsi Csoportja által rendezett környezetvédelmi szakmai délutánon elhangzott elő
adás és korreferátumok anyaga 1975. nov. 11. Mecsekvidéki Intéző Bizottság, Pécs, pp. 36.
116. Horvát A. O. (1976): Érdekes környezetbiológiai beszámolók Tokióban. - Búvár 31 (3): 
pp. 134-135.
117. Horvát A. O. (1976): Orfű térségének vegetációja. - Pécsi Műszaki Szemle 21 (3): pp. 15-17.
118. Horvát A. O. (1976): Természetvédelem Olaszországban. - Pécsi Műszaki Szemle 21 (4): pp. 12-14.
119. Horvát A. O. (1977): A konstanzi botanikus kongresszus és az 1975. évi növényföld
rajzi kutatóútjaim. - Botanikai Közlemények 64 (1): pp. 65-66.
120. Horvát A. O. (1977): The education of protection of environment in Hungary. Proceedings 
of the International Symposium on Environmental Education. - Cgiby, Japan, pp. 87-88.
121. Horvát A. O. (1977): Pótlások és kiegészítések „A Mecsek hegység és déli síkjának növény
zete" ismeretéhez (1942-1971) II. - Janus Pannonius Múzeum évkönyve 19 (1974): pp. 37-55.
122. Horvát A. O. (1977): Les foryts Hongroises des Querco-Fagetea. - Naturaliste Canadien 
104 (1-2): pp. 61-73.
123. Horvát A. O. (1977): Potentillo-Quercetum (sensu latissimo) Wälder I. - Janus Pannonius 
Múzeum évkönyve Pécs (Hungária) 22: pp. 23-44. Megjelent: 1978.
124. Horvát A. O. (1977): Nature Conservation in Hungary. - In: A. Miyawaki - R. Tüxen 
(red.): Vegetation science and environmental protection. Symposium: June 5-7, 1974. 
Maruzen Co., Ltd. Tokyo, pp. 319-320.
125. Horvát A. O. (1977): Potentillo-Quercion s.l. - Waldstudien. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 
115: pp. 55-67.
126. Horvát A. O. (1977): Növényélet. - In: Lovász Gy. (szerk.): Baranya megye természeti 
földrajza. Baranya Megyei Levéltár, Pécs, pp. 229-251.
127. Margittai L. - Horvát A. O. - Boros I. (1977): A talaj-, növény- és állatvilág 
megismeréstörténete. - In: Lovász Gy. (szerk.): Baranya megye természeti földrajza. Bara
nya Megyei Levéltár, Pécs, pp. 29-41.
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128. Horvát A. O. (1978): Die Bedeutung des Klimas für die Zusammensetzung der 
Vegetation SW-Ungams, des Elsass und der Umgebung von Briançon, Alpes Maritimes. - 
Vegetatio Acta Botanica 37 (2): pp. 119-122.
129. Horvát A. O. (1978): Marsigli Alajos (1658-1730), az első Duna-monografus. - Pécsi 
Műszaki Szemle 23 (2): pp. 12-24.
130. Horvát A. O. (1979): Les forets Hongroises (Excepte les Querco-Fagetea). - Documents 
Phytosociologiques 4: pp. 423-432.
131. Horvát A. O. (1979): Potentillo-Quercetum (sensu latissimo) Wälder II. - Janus Panno
nius Múzeum évkönyve Pécs (Hungária) 24: pp. 11-32. Megjelent: 1980.
132. Horvát A. O. (1979): Mecsek és környéke növényvilága. - In: Karádi K. - Oppe S. 
(szerk.): Mecsek és környéke útikalauz. Sport, Budapest, pp. 41-51.
133. Horvát A. O. (1980): Potentillo-Quercetum (sensu latissimo) Wälder III. - Janus Panno
nius Múzeum évkönyve Pécs (Hungária) 25: pp. 31-70. Megjelent: 1981.
134. Horvát A. O. (1980): Garay László orchideológus működése. - Pécsi Műszaki Szemle 
25 (1): pp. 21-23.
135. Horvát A. O. - Kevey B. (1983): Montane species in the relictforest of the north-western 
periphery of the Great Hungárián Piain. - Radovi 72: pp. 357-364.
136. Horvát A. O. - Kevey B. (1983): Hombeam-oak-forests in Ormánság (Querco robori- 
Carpinetutri). - Macedónián Academy of Sciences and Arts, Contributions 4 (1-2): pp. 203-210.
137. Horvát, A. O. - Kevey B. (1984): Az Ormánság gyertyános-tölgyesei. - Pécsi Műszaki 
Szemle 29 (3): pp. 15-18.
138. Horvát A. O. (1985): Csapody Vera (1890-1985). Adatok, emlékek, élmények. - Pécsi 
Műszaki Szemle 30 (4.): pp. 18-20.
139. Horvát A. O. - Szabó L. Gy. (1986): A Mecsek környék védett növényei. - Pécsi Műszaki 
Szemle 31 (3): pp. 19-25.
140. Kevey B. - Horvát A. O. (1986): Die Verbreitung einiger submediterraner Pflanzenarten 
in Südost-Transdanubien. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 124: pp. 23-40.
141. Horvát A. O. (1987): A Mecsek ritka virágai. - Pécsi Akadémiai Bizottság. Pécs, 49 pp.
142. Horvát A. O. - Szabó L. Gy. (1987): Baranya megye vadon termő gyógynövényei. - 
Gyógyszerészet 31 (1987. április): pp. 125-134.
143. Horvát A. O. - Vöröss L. Zs. (1987): Botanikusok, akikről keveset tudunk. - Pécsi 
Műszaki Szemle 32 (3-4): pp. 47-48.
144. Horvát A. O. (1991): A Mecsek és környéke florisztikai és cönológiai kutatásának ered
ményei. - Doktori értekezés tézisei. Tudományos Minősítő Bizottság, Budapest, 7 pp.

145. Kevey B. - Horvát A. O. 
(1993): Die geobotanischen 
Verhältnisse der Zákányer 
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146. Kevey B. - Horvát A. O.
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HORVÁT OLIVÉR ADOLF ÉLETÉRŐL SZÓLÓ 
PUBLIKÁCIÓK

Kevey Balázs egyetemi docens és Szabó László Gy. egyetemi tanár

Horvát Olivér Adolf életéről gyakran születtek megemlékezések, 
különösen az utóbbi pár évtizedben. Mivel a napi- és hetilapok
ban megjelent cikkeket nehéz pontosan nyomon követni, ezért lehetsé

ges, hogy az alábbi lista némi kiegészítésre szorul.

1. Borhidi A. - Kevey B. -Szabó L.,Gy. (1997): Horvát Olivér Adolf 90 éves. Adolf Oli
vér Horvát is 90 years old. - In: Borhidi A. - Szabó L. Gy. (szerk.): Studia Phytologica 
Jubilaria. Dissertationes in honorem jubilantis Adolf Olivér Horvát Doctor Academiae 
in annoversario nonagesimo nativitatis 1907-1997. Janus Pannonius Tudományegyetem 
Növénytani Tanszék, Pécs, pp. 5-12.
2. Cseri L. (1997): Egy flórakutató kilencven éve. - Új Dunántúli Napló 8 (66): p. 5. Megje
lent: 1997. március 8.
3. Cseri R. (2003): Korszakváltások tanúja. A ciszterci paptanár. - Természetbúvár 58 (1): p. 35.
4. Dunai I. (1989): Gyémántmise. Dr. Horvát Adolf Olivér, a hírneves botanikus papi jubile
uma. - Vasárnapi Dunántúli Napló 46 (257), p. 5. Megjelent: 1989. szeptember 17.
5. Dunai I. (1993): Széchenyi-Díj. Dr. Horvát Adolf Olivér. - Új Dunántúli Napló 4 (73): p. 
9. Megjelent: 1993. március 16.
6. Flerkó B. (1987): Preface. - In: Szabó L. Gy. (szerk.): Studia Phytologica Nova 
(Dissertationes ex parte utiles ad studia comparativa vegetationis Mecsekensis. In honorem 
jubilantis A. O. Horvát). - Pécsi Akadémiai Bizottság, Pécs, pp. 5-6.
7. Hallama E. (1986): Horvát Adolf Olivér. - In: Hallama E.: „Fele játék, fele gyötrelem". 
Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, pp. 181-199.
8. Hallama E. (1986): A Vigilia beszélgetése Horvát Adolf Olivérrel. - Vigilia 51 (6): pp. 452-458.
9. Kevey B. (1988): A 80 éves Horvát Olivér Adolf köszöntése. - Pécsi Műszaki Szemle 33 
(3): pp. 24-25.
10. Kevey B. (1989): A 80 éves Horvát Olivér Adolf köszöntése. - Botanikai Közlemények 76 
(1-2): pp. 1-5. Megjelent: 1990.
11. Kevey B. (2002): Dr. Horvát Adolf Olivér O Cist 95 éves. - Ciszterci Rend Nagy Lajos 
Gimnáziumának és Kollégiumának Évkönyve 2001/2002. Pécs, pp. 54-58.
12. Kevey B. (2002): Dr. Horvát Adolf Olivér O Cist 95 éves. - Mecsek Egyesület Évkönyve 
60: pp. 7-12.
13. Kevey B. (2007): Visszaemlékezés a Széchenyi Gimnáziumban töltött évekre (A Pécsi 
Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 150. éves jubileumi ünnepségén, 2007. 
április 12-én elhangzott beszéd kivonata). - A Pécsi Széchenyi István Gimnázium és Szak
középiskola Jubileumi évkönyve. Pécs (in press).
14. Kevey B. (2007): Horvát Adolf Olivér emlékezete (A Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos 
Gimnáziumában 2007. március 7-én elhangzott beszéd) - A Ciszterci Rend Nagy Lajos 
Gimnáziumának Évkönyve a 2006/2007. tanévről. Pécs, pp. 110-116.
15. Kevey B. - Szabó L. Gy. (2008): In memoriam Horvát Adolf Olivér (1907-2006). - 
Kitaibelia 13 (1): pp. 3-13 (in press).
16. Lehmann A. (2002): Horvát Adolf Olivér és a természetvédelem. - In: Stirling J. 
(szerk.): Hittel és alázattal. Köszöntő kötet Horvát Adolf Olivér O Cist 95. születésnapjára. 
Szent István Akadémia, Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága, Pécsi 
Tudományegyetem Növénytani Tanszék és Botanikus Kert, Pécs, pp. 23-32.
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17. Manninger I. (1989): Botanikai érdekességek, hírneves botanikusok Martonvásáron. 
- Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének és Kísérleti Gazdaságának Közleményei. 
Martonvásár 89 (2): pp. 13-14.
18. Marosy C. (2007): Kroját tanár úr vagy egyszerűen csak „a Kroját" (morzsák). - A Cisz
terci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának évkönyve a 2006/2007. tanévről. Pécs, pp. 168-169.
19. Mészáros A. (2000): A füvészkert leggazdagabb hajtása. - Új Dunántúli Napló 11 (133): 
p. 7. Megjelent: 2000. május 16.
20. Meszéna D. (2007): Horvát Adolf pécsi botanikus, ciszterci tanár életútjának, munkás
ságának bemutatása (Gábor Ferenc diákpályázat). - A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázi
umának évkönyve a 2006/2007. tanévről, Pécs, pp. 117-121.
21. Páva 1. (2007): Dr. Páva István (1946) volt ciszterci diák visszaemlékezése Horvát Adolfra 
(A beszéd elhangzott a Horvát Olivér Adolf Terem avatásán, 2007. március 7-én). - A Ciszterci 
Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumának Évkönyve a 2006/2007. tanévről, Pécs, pp. 107-110.
22. Rosta A. (2007): Jeles somogyi pedagógusok jubileuma. 100 éve született Horvát Adolf 
Olivér. -Somogyi Honismeret 2007 (1): pp. 97-98.
23. Stirling J. (2002): Hagyomány és megújulás. - In: Stirling J. (szerk.): Hittel és alázat
tal. Köszöntő kötet Horvát Adolf Olivér O Cist 95. születésnapjára. Szent István Akadé
mia, Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága, Pécsi Tudományegyetem 
Növénytani Tanszék és Botanikus Kert, Pécs, pp. 33-126.
24. Szabó F. (2003): Egy orchideanemzetség névadója. Beszélgetés Horvát Adolf Olivér 
botanikussal, ciszterci tanárral. - Új Ember. Katolikus hetilap Fóruma 59 (8): p. 8.
25. Szabó L. Gy. (1977): Horvát Adolf Olivér (1907). - In: Szabó L. Gy. (szerk.): Studia 
Phytologica (Dissertationes ex parte utiles ad studia comparativa vegetationis Mecsekensis. 
In honorem jubilantis A. O. Horvát). - MTA Pécsi Bizottsága, Pécs, pp. 5-6 + 1 chart.
26. Szabó L. Gy. (1982): Horvát Adolf Olivér 75 éves. - Botanikai Közlemények 69 (1-2): pp. 15-17.
27. Szabó L. Gy. (1982): Horvát A. Olivér a Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportjának 
elnöke 75 éves. - Pécsi Műszaki Szemle 27 (2): p. 25.

28. Szabó L. Gy. (1999): Volt egyszer egy múzeum. 
Beszélgetés Horvát Adolf Olivérrel. - Pécsi Szemle 
2 (3): pp. 91-97.
29. Szabó L. Gy. (2002): Horvát Adolf Olivér a 
mecseki flóra kutatója. Történeti értékű idézetek 
munkáiból, személyes beszélgetés életéről. - In: 
Stirling J. (szerk.):. Hittel és alázattal. Köszöntő 
kötet Horvát Adolf Olivér O Cist 95. születésnap
jára. Szent István Akadémia, Magyar Tudományos 
Akadémia Pécsi Területi Bizottsága, Pécsi Tudo
mányegyetem Növénytani Tanszék és Botanikus 
Kert, Pécs, pp. 7-22.

30. Szabó L. Gy. (2006): In memoriam Horvát Adolf Olivér. - Pécsi Szemle 9 (3): p. 124.
31. Szabó L. Gy. (2006): Horvát Adolf Olivér akadémikus emlékére - Gyógynövények a 
Mecseken és környékén. - Farmakognóziai Hírek 1 (1): p. 9.
32. Tigyi J. - Fodor I. (2002): Horvát Adolf Olivér 95 éves. - In: Stirling J. (szerk.): Hittel és 
alázattal. Köszöntő kötet Horvát Adolf Olivér O Cist 95. születésnapjára. Szent István Aka
démia, Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága, Pécsi Tudományegyetem 
Növénytani Tanszék és Botanikus Kert, Pécs, p. 5.
33. Ungár T. (1998): Orchideát neveztek el Olivér bácsiról. A mai ember ritkán kerül kap
csolatba a természettel. - Népszabadság 56 (67): p. 8. Megjelent: 1998. március 20.
34. Vörös Zs. (2003): Látogatóban a 96 éves Horvát Adolf Olivér tanár úrnál. - Pécsi Széche
nyi István Gimnázium és Szakközépiskola 2002/2003-as tanévének évkönyve. Pécs, p. 3.
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HORVÁT OLIVÉR ADOLF TISZTELETÉRE MEGJELENT 
JUBILEUMI KIADVÁNYOK

Kevey Balázs egyetemi docens és Szabó László Gy. egyetemi tanár

A sors ajándékaként Horvát Olivér Adolf viszonylag egészségesen 
magas életkort ért el. Elsősorban ennek köszönhető, hogy életében 
négy tiszteletkötetet sikerült megjelentetni. Sajnos az ünnepelt nem érte 

meg 100. életévét, ezért a tervezett ötödik tiszteletkötet - jelen kiadvány 
- már csak emlékkötetként lát napvilágot.

1. Szabó L. Gy. szerk. (1977). Studia Phytologica 
(Dissertationes ex parte utiles ad studia comparativa 
vegetationis Mecsekensis. In honorem jubilantis A. O. 
Horvát). - MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága, Pécs, 164 pp.
2. Szabó L. Gy. szerk. (1987): Studia Phytologica Nova 
(Dissertationes ex parte utiles ad studia comparativa 
vegetationis Mecsekensis. In honorem jubilantis A. O. 
Horvát). Pécsi Akadémiai Bizottság, Pécs, 179 pp.
3. Borhidi A. - Szabó L. Gy. szerk. (1997): Studia Phytlogica 
Jubilaria. Dissertationes in honorem jubilantis Adolf Olivér 
Horvát Doctor Academiae in annoversario nonagesimo 
nativitatis 1907-1997. Janus Pannonius Tudományegyetem 
Növénytani Tanszék, Pécs, 204 pp.
4. Stirling J. szerk. (2002): Hittel és alázattal. Köszöntő 
kötet Horvát Adolf Olivér O Cist 95. születésnapjára. - 
Szent István Akadémia, Magyar Tudományos Akadé
mia Pécsi Területi Bizottsága, Pécsi Tudományegyetem 
Növénytani Tanszék és Botanikus Kert, Pécs, 186 pp.
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HORVÁT OLIVÉR ADOLF TUDOMÁNYOS 
KUTATÁSAINAK JELENTŐSÉGE

Kevey Balázs, egyetemi docens

Horvát Olivér Adolf tudományos munkássága elsősorban a Mecsek 
és környéke flórájának és vegetációjának kutatásával kapcsolatos.

Régi publikációk, herbáriumok, kéziratok anyagának feldolgozásával, 
revideálásával, valamint saját kutatási eredményeinek felhasználásával 
már pályafutása elején két jelentős flóraművet jelentetett meg. Az egyik
ben a Mecsek és környéke (Horvát 1942), a másikban pedig Külső-So- 
mogy és környéke (Horvát 1943) flóráját dolgozta fel. Mindkét könyv 
azóta is alapvető jelentőségű a hazai botanikai irodalomban. A szerző 
1943. és 2000. között számos pótközleményt rendezett sajtó alá. Ezek, 
valamint más kutatók publikációi képezhetik az alapját az újabb flóra
művek elkészítéséhez.

A flórakutatással párhuzamosan jelentős szerepet játszott a flórahatárok 
megjelölésében (Horvát 1939, 1939-1940, 1941-1942, 1951, 1978). Ezen 
eredményeit Borhidi (1958) Belső-Somogy, Soó (1960) Magyarország, 
Kevey (2002) pedig a hazai Duna-ártér és a Dráva-sík flórahatárainak 
módosításánál, ill. pontosításánál vette figyelembe.

Pályafutásának kezdő évtizedében taxonómiával is foglalkozott. Ebben 
az időben kereken 30 - a tudományra új - taxont írt le (Szabó 1987c), ame
lyek többsége ma is érvényben van, míg kisebb részük (pl. Raminculus 
illyricus * bulbosus Horvát et Boros, Crocus csapodyae Horvát et Jávorka) 
szinonimként őrzi a szerző nevét.

Az 1940-es években a cönológia felé is kiterjesztette figyelmét, s rövidesen 
megjelent első vegetációműve (Horvát 1946), amelyben a pécsi Mecsek 
természetes növényszövetkezeteit foglalta össze saját felvételei alapján. 
Ezt követően számos cönológiai dolgozata látott napvilágot, majd ezek 
szintéziseként jelent meg a „Die Vegetation des Mecsekgebirges und seiner 
Umbgebung" c. életműve (Horvát 1972). E könyv különös értéke, hogy 
a cönológiai tabellák és leírások mellett talajvizsgálatok és mikroklíma
mérések eredményeit is tartalmazza, továbbá színes vegetációtérképpel 
illusztrálja a Mecsek növénytársulásainak elterjedését.
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A cönológiában tizenhat asszociáció és számos szubasszociáció első 
leírása Horvát Olivér Adolf nevéhez fűződik. Sajnos a szerző általában 
nem vette figyelembe a szüntaxonómia nómenklatúrái szabályait, ezért 
csak a „Potentillo micranthae-Quercetum dalechampii A. O. Horvát 1981" 
asszociációnév került be végérvényesen a szakirodalomba. Ez azonban 
semmit sem von le a neves kutató érdemeiből.

Különös érdeklődést mutatott a cseres-tölgyesek határainkon túli állo
mányai iránt is, amelyekből külföldi kutatásai során felméréseket is 
végzett. így született meg egyik legjelentősebb műve, a „Potentillo- 
Quercetum (sensu latissimo) Wälder" (Horvát 1977a, 1977b, 1979, 1980) 
című tanulmánysorozat, amelyben az Uráltól Spanyolországig húzódó 
cseres-tölgyes zóna összehasonlító-cönológiai elemzését .végezte el rész
ben irodalmi forrásmunkák, részben pedig saját kutatásai alapján.

Sokat tett a Mecsek és környéke természetvédelméért. Mint botanikai 
szakértő, jelentős szerepet játszott a Keleti-Mecsek és a Zselici tájvé
delmi körzet, továbbá a Szársomlyó, a Melegmányi-völgy, a Jakab-hegy, 
a Pintér-kert és a Mecseki-parkerdő védetté nyilvánításában. Tett egyéb 
védetté nyilvánítási javaslatokat is, de az akkori kor bürokratikus kor
látái gátat szabtak e terveinek.

Összefoglalva a fentieket azt mondhatjuk, hogy Horvát Olivér Adolf tanár 
úr személyében olyan ember áll előttünk, aki botanikai intézetektől távol, 
anyagi ösztönzés nélkül, benső elhivatottságból mégis felküzdötte magát 
az élvonalba. Publikációinak száma 146 (Szabó 1987a). Nehéz lenne pon
tosan megadni azon fajok számát (becslés szerint párszáz lehet), amelye
ket ő közölt először Délkelet-Dunántúlról, valamint a Duna és a Dráva 
baranyai szakaszáról. A tudományra nézve 30 új taxont ő írt le (Szabó 
1987c), s munkája elismeréseként öt taxont róla neveztek el (Szabó 1987b). 
A Mecsek és környéke (Horvát 1942) és Külső-Somogy (Horvát 1942) 
flóraművét, valamint a Mecsek és környéke vegetációját Horvát Olivér 
Adolf írta meg először. A növénytársulástanban tizenhat asszociáció és 
számos szubasszociáció első leírása is az ő nevéhez fűződik. Természete
sen a tudományos kutatás az általunk is nagyon tisztelt kutató halálával 
nem érnek véget. A jövőben újabb taxonómiai kutatásokra, flóra- és vege
tációműve készítésére lesz szükség. Ezek azonban nem fogják elhomályo
sítani Horvát Olivér Adolf tanár úr nevét, hisz a Mecsek és környékének 
botanikai feltárásában ő úttörő szerepet játszott.
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HORVÁT ADOLF OLIVÉR, 
A CISZTERCI SZERZETESPAP

Hervay Ferenc Levente, ciszterci szerzetes

Sáros megyében, Girálton született 1907-ben, de Debrecenben nevel
kedett, ott érettségizett a piaristáknál. Saját szavai szerint már kis
gyermek korától kezdve a papi életre gondolt, és sohasem jutott eszébe, 

hogy attól eltérjen. A piaristáknál tanult, akik a gyakorlati életre is ne
velték. Egy hosszabb betegsége alatt a Természettudományi Közlönyben 
kiváló tudósok cikkeit olvasta, és akkor indult el mélyebb érdeklődése a 
biológia felé. Ebben piarista tanára, Lendvay István is segítette. Édesap
ja mint orvos ugyancsak felkelthette érdeklődését az élet titkai, a bioló
gia iránt. Felismerte, hogy a teológia és a biológia törvényei csodálatos 
rendszert alkotnak. Elbeszélése szerint anyai ágon (Berzeviczy) három 
püspök, apai ágon egy érsek volt az elődök között. Az egyik nyári vaká
cióban Egerben járt, ott megismerkedett a ciszterci főgimnázium igazga
tójával, Werner Adolffal, akit nemsokára, 1924 júniusában a magyar cisz
terciek apátjuknak választottak az elhunyt Békefi Remig helyébe. Olivér 
éppen ez idő tájt érettségizett. Talán az említett ismeretség, a zirci apát
ság, továbbá a ciszterciek két gimnáziumának, az egrinek és a pécsinek 
hegyekhez, erdőkhöz közeli fekvése indította őt a ciszterciek felé. Érett
ségi után, 1924-ben jelentkezett a ciszterci rendbe, és augusztus 13-án 
Adolf apát, akit még csak néhány hete választottak meg, beöltöztette a 
novíciusok fehér ruhájába. Apátja nevét kapta. A renden belül nem lehe
tett két azonos név, csak az apát nevét viselhette még egy rendtag, éppen 
úgy mint egy családban. A következő évben ideiglenes fogadalmat tett, 
és elkezdte teológiai tanulmányait, amit 1927-ben Budapesten folytatott, 
ahol ugyanakkor a Pázmány Péter Egyetemen természetrajzi és kémiai 
tanulmányait is végezte. 1931-ben mindkettőt befejezte, és ugyanazon év 
őszén apáti rendelkezésre a ciszterciek pécsi Nagy Lajos Reálgimnáziu
mában természetrajzot és kémiát kezdett tanítani. Ezt folytatta 1948-ig, 
az iskolák államosításáig. Ez lett életének legszebb és legvirágzóbb kor
szaka, mert teljes összhangban élhette szerzetesi, papi, tanári, nevelői és 
tudományos életét rendtársai körében, amint azt 1929. június 22-én tett 
ünnepélyes örök fogadalmával vállalta.

Szerzetestanárként napirendjét az iskolai órákra, előadásokra való fel
készülés töltötte ki, de hamarosan elkezdte botanikai, növényföldrajzi 
kutatásait is. Első tanulmányai 1934-ben jelentek meg, és élete végéig
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a botanika, a növényföldrajz maradt kedves kutatási területe. Az okta
tás és tudományos munka mellett lelkiismeretesen teljesítette szerzetesi 
és papi kötelességeit. Naponta mondott szentmisét. Ha egyházi intéz
mények felkérték, szívesen tartott előadást a szentmise vagy a nagyhét 
liturgiájáról, szentbeszédet Jézus Szíve tiszteletéről. A liturgia különö
sen érdekelte, és igyekezett a diákokkal is megszerettetni a szentmisét. 
Ezért buzgón terjesztette közöttük a latin-magyar nyelvű kismisszálét, 
hogy az akkor még latinul mondott szentmisét minél jobban megértsék. 
Ha házfőnöke felkérte, beosztotta lelkipásztori kisegítésre, szentmisére, 
gyóntatásra vagy szentbeszédre, azt készségesen, szabadkozás nélkül 
vállalta. Nyári szabadságai alatt is az ország számos helyén, így például 
Debrecenben, Somorján, Erdélyben is megtette ezt, ha kérték.

Érdeklődéssel kísérte rendje hazai és külföldi életének alakulását. Besze
rezte a ciszterci rend generális káptalanjai határozatainak, statutumainak 
mind a nyolc kötetét (J. Canivez: Statuta Capitulorum Generalium 
Ordinis Cisterciensis, I—VIII. Louvain 1933-1941), és azokból kigyűjtötte 
a magyar vonatkozású adatokat. A Századok c. történelmi szakfolyóirat
ban akarta publikálni. Már ki is volt szedve dolgozata, amikor a rendi 
cenzúra leállította kiadását, mivel a határozatokban felemlített kihágá
sok egyoldalú kritikát válthattak volna ki a rend irányában.

Pappá szentelésének 60. évfordulóját gyémántmisével ünnepelte meg 
1989. szeptember 17-én a pécsi belvárosi templomban, ahol 1931 óta 
olyan sokszor találkozott a szentmisében mesterével, Jézus Krisztussal. 
Szentbeszédét szeretett rendje múltjának, lelkiségének, tevékenységének
méltatására szentelte.
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HORVÁT OLIVÉR ADOLF
EGY BOTANIKUS TANÍTVÁNY SZEMÉVEL

Kevey Balázs, egyetemi docens

A Pécsi Széchenyi István Gimnáziumban 1960 őszén kezdtem meg 
tanulmányaimat. Növénytanórára egy középkorú, igen jó beszéd
stílusú oktató jött be, aki olyan kitűnő óravázlatokat diktált, hogy a tan

könyvet nem is kellett használnunk. Rövidesen megtudtuk, hogy dr. 
Horvát Adolf Olivérnek hívják, s ő a Mecsek és környékének külföldön 
is elismert botanikusa. Bizony nem követelt tőlünk keveset, de szerettük 
és tiszteltük, mert segítőkész és igazságos volt, s mindannyian éreztük, 
hogy egy rendkívül nagy tudású egyéniséggel állunk szemben. Mivel 
sajátos, finom humorral is rendelkezett, s értette a szalonképes vicceket 
is, a tanítványok körében közkedveltté is vált, amely a serdülőkorú fiúk 
esetében nem kis dolog.

Voltak ugyan egyes gyerekek, akik óráin olykor komolytalanul visel
kedtek, s úgy leveleztek egymással, hogy amint Olivér bácsi a padsorok 
között járkált, hátul a nadrághajtókájába tették az összehajtott levelet, elöl 
pedig kivették és elolvasták. Valószínűnek tartom, hogy egyesek erről 
különbözőképp vélekednek: némelyek kissé csóválhatják fejüket, mások 
talán enyhén mosolyognak. Hát ilyen a középiskola! A tanítványok között 
huncutok is akadnak. A tanár feladata ilyenkor az, hogy megtalálja a meg
felelő hangot e kissé nehezen kezelhető korosztállyal. Azt hiszem, azért 
egyben mindannyian egyetérthetünk: az ehhez hasonló csintalan viselke
dések 14-16 éves korban megbocsáthatok. Olivér bácsi meg is bocsátott 
mindenkinek. Ha szükség volt rá, fegyelmezett, de valójában egyetlen 
tanítványára sem haragudott meg, senkire sem panaszkodott.

Hogy milyen nagy hatással volt ránk, arra említenék egy példát. Volt egy 
osztálytársam, aki az órákon gyakran komolytalanul viselkedett. Állí
tom, hogy nem volt rossz gyerek, csupán nehezen nevelhető. Rendszere
sen hangoztatta, hogyha felnő, akkor ő kalóz lesz. Az órákon is sokszor 
rajzolt kalózhajókat, tengeri csatákat. Végül ha nem is kalóz, de matróz 
azért lett belőle. A 30 éves érettségitalálkozónkon ez a fiú odaült Olivér 
bácsi mellé, s több órán át kedvesen elbeszélgetett vele. A találkozó végén 
ez az egykori „csintalan fiú" odajött hozzám, s meghatódottan mondta: 
„Ő volt a legjobb és a legrendesebb tanárunk. Őt szerettem a legjobban". A ser
dülőkori diákcsínyekre visszaemlékezve az őszinte megbánás sugárzott
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osztálytársam könnycseppektől csillogó szeméből. Olivér bácsi azóta 
éveken át emlegette, hogy azzal a matróz gyerekkel milyen jót beszélge
tett. Azt hiszem, ez jó példa arra, hogy a tanár nevelő munkája gyakran 
hosszú távon mutatkozik meg. Olivér bácsi mélységes humánuma, segí
tőkészsége, egész egyénisége valahogy „elültette" bennünk a megkomo- 
lyodás csíráit, amelyek közül némelyek csak a felnőttkorban hajtottak ki, 
mintegy megkoronázva egyéniségünket.

Őszintén állíthatom, hogy pályafutásom során nagyon sokat köszönhe
tek Olivér bácsinak. Már középiskolás koromban megszerettette velem 
a botanikát, s amikor a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
biológia szakos hallgatója lettem, már gyakran együtt jártunk terepre. 
Fajismeretem jelentős részét, a cönológiai felvételezés módszerét és a 
szakirodalom használatát tőle sajátítottam el. Miután az egyetemet elvé
geztem, elég nagy vargabetűket írtam le. Terepbotanikus akartam lenni, 
de annak idején nekem nem adatott meg az a lehetőség, hogy olyan mun
kahelyet találjak, ahol e témakörrel foglalkozhatok. Ha elmentem volna 
tanítani egy középiskolába, az oktató- és nevelőmunka annyira lekötött 
volna, hogy mellette aligha végezhettem volna rendszeres kutatásokat. 
Próbálkoztam néhány helyen, de a sikertelenségek után úgy döntöttem, 
hogy inkább bárzongorista leszek. így legalább a terepbotanika számára 
biztosítani tudom a nappali szabadidőt. Mivel e foglalkozás a 70-es évek
ben annyira jövedelmező volt, hogy kb. háromszor annyit kerestem, mint 
egy velem egyidős pedagógus, a kutatásokkal kapcsolatos kiadásokat 
(kocsihasználat, szállásdíj) saját „zsebből" finanszírozni tudtam. Ebben 
az időben Olivér bácsi - a nyugalmazott pedagógus - nyújtotta számomra 
a mentőkötelet. Az ő magánkönyvtárából, mondhatnám: „magánin
tézetéből" vette kezdetét botanikus pályafutásom. Olivér bácsi - mint 
„tanszékvezető" - irányította kutatásaimat, én pedig mint „tanársegéd" 
igyekeztem szaktudásából minél többet átvenni. Köztudottan bőbeszédű 
ember volt, így rengeteg tudományos információ áramlott belőle, csupán 
meg kellett jegyezni, vagy a lényegét leírni. Eveken át közösen jártunk 
terepre, s ez a „kezdő lökés" billentett át engem a „holtponton", míg 
végül is elindulhattam a klasszikus botanikai kutatások színterén.

Mint egykori középiskolai tanítvány, egyik kiemelkedő példaképem 
Olivér bácsi volt, aki elsősorban florisztikával és az erdők társulásaival 
foglalkozott. így kedveltem meg magam is a hazai erdőtársulásokat, s 
végül e témakörből írtam egyetemi diplomamunkámat, egyetemi dok
tori, kandidátusi és akadémiai doktori értekezésemet.
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Növendékei közül mások is léptek botanikai pályára. Igen kedvelt tanít
ványa Szabó László Gy., aki a Pécsi Tudományegyetemen a Növény
élettani Tanszék professzora. Őt általános segítőtársának, „titkárának" 
tekintette. Nem véletlen, hogy a korábban megjelent négy tiszteletkötet 
közül hármat - legalábbis részben - ő szerkesztett.

Olivér bácsi azonban Garay A. László (Leslie A. Garay) tanítványára volt 
a legbüszkébb, aki korán az Amerikai Egyesült Államokba távozott, s a 
Harvardi Egyetem professzora lett. Trópusi orchideákkal foglalkozott, 
s e téren világhírű kutató lett. Dél-Amerikában, elsősorban Venezuelá
ban „számtalan" új orchideafajt fedezett fel (Horvát 1980). Talán legna
gyobb felfedezése az Andok-hegységhez fűződik. Itt ugyanis egy olyan 
új orchideafajt talált, amellyel egy új nemzetséget is felállított. Hogy a 
tanítványok mennyire tisztelik egykori mesterüket, arra kitűnő példa e 
felfedezés. A szerző ugyanis Olivér bácsiról nevezte el ezt az új növény
nemzetséget. A faj így a Horvatia andicola Garay nevet kapta, amelynek 
érvényes közlésére - Horvát Adolf Olivér 70 éves jubileumára megje
lentetett tiszteletkötetben került sor (Garay 1977). Ezzel kapcsolatban 
idézném Olivér bácsi egy humoros mondatát. Mielőtt rátérnék, el kell 
mondanom, hogy a magyar botanika egyik legnagyobb egyénisége Soó 
Rezső kétszeres Kossuth-díjas akadémikus úr volt, akivel Olivér bácsi 
időnként nem volt „felhőtlen" kollegiális kapcsolatban. Amikor Leslie 
Garay leírta a „Horvatia" nemzetséget és ennek egyetlen ismert faját, Oli
vér bácsi - szokásos finom humorával - megjegyezte: „Rólam egy orchi
deanemzetséget neveztek el, Soó Rezsőről pedig csak egy vacak kis mohát".

Tanítványainak túlnyomó része természetesen más pályára készült, de 
ők is nagy tisztelettel emlékeznek Olivér bácsira, s azt a botanikai szem
léletet, amit tőle kaptak egész életükön át táplálták. Ez érződik Sólyom 
László köztársasági elnök „Előszó"-ban írt szavain, vagy Manninger 
István agrármérnök alább idézett írásában: „Nagy csodálkozásomra a het
venes évek közepén megjelent Martonvásáron Horvát A. Olivér egykori termé
szetrajztanárom, hagyományos növénygyűjtő öltözékben és felszereléssel, mert 
valahonnan megtudta, hogy itt a parkban medvehagyma található. ...70 éves 
tanárom, a világhírű botanikus, a biológiai tudományok kandidátusa, az MTA 
országos növényföldrajz-programjának keretében a Mecsek és Dél-Dunántúl 
növényföldrajzi kutatásainak vezetője, utazást és fáradságot nem sajnálva több 
alkalommal tanulmányozta itt a növénytársulásokat és részletes felvételezése
ket csináltak egy lelkes tanítványával, Kevey Balázzsal. De Horvát tanár urat 
azért is kellett csodálnom, hogy szakmai tudásával és nyilván valami különleges
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pedagógiai érzékkel úgy hatott fiatal segítségére, hogy az Pécsett valamelyik bár
ban hajnalokig tartó zongorázásokkal keresett pénzén képes volt saját Trabantján 
alkalmanként 400 km-t autózni, hogy itt végezhesse az aprólékos megfigyelése
ket, gyűjtse a sok adatot” (Manninger 1989).

A fenti példák bizonyítják Horvát Olivér bácsi ösztönző hatását. A szoci
alista korban ugyan nem léphetett egyetemi katedrára, tanítványai közül 
mégis akadtak követői. Részemről hálás vagyok a sorsnak, hogy tanítvá
nya lehettem, s ő indított el engem a cönológiai kutatások területén. Végül 
idézném Olivér bácsi egy bölcs mondatát. Egyszer ugyanis felvetettem 
azt a kérdést, hogy sokan bírálják a klasszikus botanikát, s kutatási ered
ményeinket talán nem veszik igazán komolyan. Erre a következőt vála
szolta: „Nem azért kutatunk, hogy észrevegyenek bennünket, hanem azért, mert 
a tudományos kutatás és ennek eredménye csodálatos érzéssel tölt el bennünket”. 
Tehát ő nem a karrier érdekében végezte a kutatásokat, hanem azért, mert 
szerette a természetet, a terepbotanikát. Azt hiszem, az egész emberiség 
sorsa is szebb lenne, ha minden ember hasonlóan gondolkodna.

Irodalom

Garay, L. A. (1977): Horvatia, gen. Nov. orchidearum ... cum affectione. - In: Szabó L. 
Gy. (szerk.): Studia Phytologica (Dissertationes ex parte utiles ad studia comparativa 
vegetationis Mecsekensis. In honorem jubilantis A. O. Horvát). - MTA Pécsi Akadémiai 
Bizottsága, Pécs, pp. 39-41.
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HORVÁT OLIVÉR ADOLF SZEREPE 
PÉCS TUDOMÁNYOS ÉLETÉBEN

Szabó László Gy., egyetemi tanár

Horvát Olivér Adolf tudományos pályáját átszőtte a tanító szerzete
sekre jellemző buzgó aktivitás, a tudásátadás öröme, a hiteles isme
retterjesztés. így lehetett igen hamar Pécsett a botanika és a természetvé

delem ügyeinek szószólója és a helyi tudományos élet meghatározó egyé
nisége. Életrajzában hiteles adatokkal szolgáltunk, ezúttal a fontosabbakat 
említjük, érzékeltetve érdeklődésének és aktivitásának sokféleségét.

Már 1969-től a Pécsi Akadémiai Bizottság (jelenleg az MTA Pécsi Regio
nális Bizottsága) tagja volt. Érdekes módon eleinte inkább a természetvé
delmi ügyek tudományos koordinálására kérték fel. E cikk szerzőjének 
különös szerencséje, hogy titkárként vehetett részt ebben a tevékenység
ben is, szinte párhuzamosan a Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoport
jának megalakulásával, ahol ugyancsak titkárának választotta az alapító 
elnök, Horvát tanár úr.

Az előzmények közül okvetlenül meg kell említeni, hogy a tudományos 
életben való úttörő szerepe akkor vette kezdetét, amikor Boros István 
biológus-herpetológus - aki pécsi főispán is volt egy darabig, később 
pedig a budapesti Természettudományi Múzeumot igazgatta - 1948-ban 
megalapította a Pécsi Természettudományi Múzeumot, és ide meghívta 
a növénygyűjtemény, a herbárium gyarapítására. Társai olyan nagy zoo
lógus egyéniségek voltak, mint Gebhardt Antal és Móczár László. Erről 
a hőskorról így nyilatkozott: „Boros István érdeme, hogy a herbárium 
nem veszett el. Ugyanis nagy veszély fenyegetett, mivel a pécsi műve
lődési osztály vezetője, aki okleveles asztalos volt, úgy döntött, hogy a 
8000 lapból álló növénygyűjteményt, amely 1950-ig állandóan gyarapo
dott mindaddig, amíg el nem hurcoltak minket, és amely addig a laká
somon volt, ki kell osztani különböző Baranya megyei iskolák között, 
így kb. 100 iskola 80-80 lapot kapott volna, vagyis ez az intézkedés a 
gyűjtemény végét jelentette volna. Akkor lépett közbe Boros István, már 
mint budapesti múzeumi főigazgató. Úgy rendelkezett, hogy az egész 
gyűjteményt vigyék a pécsi múzeumba. Az akkori preparátor mesélte 
nekem, hogy előbb a lakásomon lévő növénygyűjteményt megnézték a 
kommunisták, hogy nincsenek-e benne titkos iratok."

386



„Istennel beszélgetek" - Emlékezés Horvát Olivér Adolfra

kiváló és segítőkész tudósok közbenjárására adta ki munkáit, mint ami
lyen Szentágothai János anatómus akadémikus, a Pécsi Egyetem kivá
lósága és sokak felejthetetlen tanítómestere. Ő járt közben, hogy az 
Akadémiai Kiadó 1972-ben megjelentesse fő művét, a „Die Vegetation 
des Mecsekgebirges und seiner Umgebung" c. monográfiát. A 70. és 80. 
születésnapjára napvilágot látott tanulmánykötetek pedig Tigyi József 
biofizikus akadémikus (akkori PAB-elnök) hathatós támogatásával jelen
hettek meg a PAB kiadásában. Egyébként az MTA Dunántúli Tudományos 
Intézet munkájába - mint külső munkatárs ugyancsak bekapcsolódott.

Az igazi pécsi közreműködést azonban a Pécsi Akadémiai Bizottságban 
való részvétel jelentette. A PAB Környezetvédelmi-Urbanisztikai Szakbi
zottságán belül működő Természetvédelmi Munkabizottság elnökeként 
tudományos szakvéleményével és a Mecsek, továbbá a Villányi-hegység 
természetvédelméért kiálló hozzáállásával igen sokat segített a szakbi
zottság akkori elnökének, Dénesi Ödön Ybl-díjas építésznek, majd Fodor 
István geográfus professzornak, későbbi elnöknek. Támogatta néhai 
Reuter Camillo természetvédelmi főfelügyelő javaslatát, hogy az egész 
Villányi-hegység legyen természetvédelmi terület.

Pécs környezetvédelme ügyében is hathatós segítséget nyújtott. Egy 
1977-ben készült jegyzőkönyv (PAB munkabizottsági ülés febr. 1-jén) 
néhány példájával érzékeltetem azokat az akkor elhangzott javaslatokat, 
amelyek ma is aktuálisak és átgondolásra érdemesek. Gyurkó István és 
Szabó Lajos konkrét adatokkal számolt be arról, hogy a város a gyárakat, 
iparterületeket körülnőtte. Emiatt az évi légszennyező anyagok (főként 
az akkori hőerőműből) elérték a 185 tonna/km2/év értéket. Kollwentz 
Ödön számításai szerint az év minden harmadik napján a helyi légáram
lat a gócok felől fúj a város felé. Kalla Gábor már akkor hangsúlyozta, 
hogy egyik legsürgősebb feladat a zöldterületek gyors növelése. Már 
akkor (1977!) elhangzott, hogy be kell pótolni a lemaradást kb. 400 ezer 
m2 zöldfelület létesítésével, főként a lakótelepeken, a szanált területek 
egy részének növényesítésével, továbbá a belvárosi udvarok kertjeinek 
rekonstrukciójával. Dénesi Ödön összefüggő belső közparkok kialakítá
sát szorgalmazta. Vöröss László Zsigmond azt ajánlotta, hogy érdemes 
figyelembe venni a várárkok parkosítási tervével kapcsolatban a hajdani 
keresztgátas-teraszos kialakítási módot.
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Horvát A. Olivér elnök érdekes példát említett. Azt tapasztalta a 
Japánban rendezett környezetvédelmi világkongresszuson, hogy a 
japánok tervbe vették zöldpark létesítését Hokkaido legnagyobb acélgyá
rának udvarán. Vagyis az iparterületeket is emberbaráttá lehet varázsolni. 
A munkabizottsági ülés másik nagyobb napirendi pontja a városi park
erdő védelmével foglalkozott. Néhai Kassai Miklós elengedhetetlenül 
fontosnak tartotta a mélységi vizek zavartalan táplálását és szennyeződé
sektől való megóvását összefüggő erdők létesítésével. Többen megállapí
tották, hogy a város Mecsek felőli oldala annyira beépült, hogy jelentősen 
csökkent a szőlők és gyümölcsösök területe, szinte megszűnt a várost 
frissítő légmozgás. Emiatt minél előbb építkezési tilalmat kell bevezetni. 
Az is elhangzott, hogy az állatkertet fokozatosan vadaskertté kellene átala
kítani csak a Mecsekben honos állatok, növények szabadabb tartásával.

1985-től a PAB-tevékenység más szervezeti formában tovább folyt. Galy- 
lyas Ferenc neurohisztológus professzor lett a Biológiai Szakbizottság 
elnöke. Horvát A. Olivér a Növénytani és Biológiai-természetvédelmi 
Munkabizottság elnökeként (ugyanazzal a titkárral) még szélesebb 
körben folytatta az aktív szervezést. Ettől az időszaktól kezdve gyak
ran került sor közös tudományos ülések rendezésére, hiszen a Magyar 
Biológiai Társaság Pécsi Csoportjának elnöke és titkára azonosak voltak 
az akadémiai munkabizottságéval. Közben szoros kapcsolat alakult ki a 
Lehmann Antal által vezetett Természetvédelmi Munkabizottsággal, ami 
megmaradt a Környezetvédelmi és Urbanisztikai Szakbizottságban.

1986 és 1990 között a PAB Növénytani és Biológiai-természetvédelmi 
Munkabizottságának tagjai voltak (elnök: Horvát A. Olivér, titkár: Szabó 
László): Bayer Albert, Böjte Tibor, Buchert Adám, Denke Sándor, Dobosi 
Tamás, Farkas Béla, Fazekas Imre, Gál Miklós, Jakabos Zoltánná, Kalla 
Gábor, Kádár Géza, Kevey Balázs (akkor az OKTH felügyelője!), Majerné 
Bordács Margit, Millner Jenő, Nyúl Ferenc, Oppe Sándor, Oroszné Kovács 
Zsuzsanna, Pallai Gábor, Papp Tivadar, Kollwentz Ödön, Rumszauer 
János, Szerémy György, Takács József, Tihanyi Jenő, Tilesch György, 
Tóth Imre, Tóth István, Vass Anna. A tagok között különösen jelentős 
számú erdőmérnök volt.

Igen változatos és aktuális témák előadására kerülhetett sor, néhány 
példa: 1987. október 23. Rockenbauer Pál: A Déli sarkvidék (Antarktisz) 
természeti képe. 1988. március 15. Priszter Szaniszló: Botanikai kutatá
sok Törökországban, Kevey Balázs: Wierzbicki Péter botanikai tevékeny
sége Keszthely környékén, Varga István, Háhn Erika, Botz Lajos, Szabó
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László: Az Ustilago maydis-szal fertőzött kukorica takarmányozásának 
toxikológiai vonatkozásai (lizergsav-származék kimutatása TLC-vel), 
Szabó László: Nikolaj Ivanovics Vavilov (1887-1943) rehabilitálásának 
visszhangja az USA-ban. 1989. március 14. Priszter Szaniszló: Alliumok 
géncentrumai, Andrásfalvy András: Alliumok termesztése és felhasz
nálása, 1989. június 1. Bunke Zsuzsanna: Piller Mátyás és herbáriuma, 
Rumszauer János: A nyírfatermesztés biológiai alapjai.

A Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportja 1979-ben alakult meg. 
Az első szakülésen ünnepélyesen üdvözölte a csoportot Gánti Tibor, az 
MBT főtitkára tolmácsolva Törő Imre akadémikus, az MBT elnöke jókí
vánságait. Az alapítók névsora: Horvát A. Olivér (elnök), Tigyi András 
(alelnök), Szabó László (titkár), Paál Huba (jegyző), tagok: Boros István, 
Fischer Ernő, Niedetzky Antal, Tihanyi Jenő, Uherkovich Gábor, Vöröss 
László Zsigmond, Wéber Mihály. A csoport fő célkitűzéseit is megfogal
mazta: 1. Pécsett, valamint Baranya, Somogy és Tolna megyékben dolgozó 
biológusok és alkalmazott biológiával foglalkozó szakemberek kölcsönös 
eszmecseréjének elősegítése előadások tartásával, vitalehetőségek bizto
sításával, 2. A város és környéke biológia szakos tanárainak, a főiskolák 
és az egyetem hallgatóinak, valamint a gimnáziumok és iskolák biológia 
szakköreinek továbbképzése, 3. Pécs és a Mecsek, valamint Dél-Dunántúl 
regionális természetrajzi kutatásainak elősegítése, különös tekintettel a 
környezet- és természetvédelem sajátos problémáira (a szilikózis bioké
miai és élettani alapjai, a Mecsek és a barcsi borókás komplex biológiai 
kutatása, alkalmazott erdészeti és mezőgazdasági növénytan és állattan).

A pécsi csoport alakuláskor közel 100 tagot számlált. Főként a következő 
intézményekből kerültek ki: Pécsi Orvostudományi Egyetem Biológiai 
Intézete, Biokémiai Intézete, Biofizikai Intézete, Tanárképző Főiskola 
növénytani, állattani, mezőgazdasági tanszékei, a Múzeum Természet
tudományi osztálya, Közegészségügyi és Járványügyi Állomás, Élelmi
szer-ellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet, Növény védelmi és Agrokémiai 
Állomás, Takarmánytermesztési Kutatóintézet, Bólyi Mezőgazdasági 
Kombinát, Pécsi Kertészeti és Parképítő Vállalat, Erdészeti és Fafeldol
gozó Gazdaság, Állami Gazdaságok Központi Laboratóriuma, Szőlészeti 
Kutató Állomás, MTA Dunántúli Tudományos Intézete.

A szaküléseknek a Műszaki és Természettudományi Szövetség székháza 
adott igen kulturált otthont, ami azért is volt előnyös, mert az elnök a 
Janus Pannonius 8-ban lakott, a székház pedig átellenben, a 11-ben volt 
az akkori időkben.
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HORVÁT OLIVÉR ADOLF ÉS A SZENT ISTVÁN 
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Szabó László Gy., egyetemi tanár

Az 1916-ban alapított Szent István Akadémia (újabban hivatalo
san Szent István Tudományos Akadémia) 1990 óta újra műkö
dik. Hivatalos bírósági bejegyzés révén a Magyar Köztársaságban jogi 

személyiség, működésében megtartja a katolikus egyház jogszabályait. 
Az alapszabály értelmében olyan autonóm testület, amely katolikus 
szellemi, tudományos, irodalmi és művészeti tevékenységével a katoli
kus egyház apostoli küldetésének gyakorlásában részt vállal.

Az Akadémia újjászervezőződése Horvát Olivér Adolfnak köszönhető. 
Az előzményekről érdemes tudni, hogy Fogarasy Mihály nagyváradi 
kanonok, később budai tankerületi főigazgató, a pesti egyetem hittu
dományi karának elnöke alapította meg azt a könyvkiadói társulatot, 
a későbbi Szent István Társulatot, ami 1848. május elsején kezdte meg 
nyilvános működését. Ez az alapvetően könyvkiadói jellegű intézmény 
ma Magyarország legrégibb könyvkiadója. A Társulaton belül különösen 
aktívvá vált az 1886-ban szerveződött „Tudományos és Irodalmi Osztály". 
Ebből az osztályból alakult meg 1916 januárjában a Szent István Akadé
mia, melynek első elnöke Giesswein Sándor győri kanonok, a keresztény 
szociológia tudós művelője volt, őt 1921-ben gróf Apponyi Albert, 1938-tól 
pedig Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás követte. Részleteket abból 
a jubileumi monográfiából tudunk meg, melyet Stirling János művelő
déstörténész egyetemi tanár, a mai Szent István Tudományos Akadémia 
főtitkára szerkesztett (Hittel és Alázattal - Köszöntő kötet Horvát Adolf 
Olivér O Cist 95. születésnapjára. Kiadta: Szent István Akadémia, Magyar 
Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága, Pécsi Tudományegye
tem Növénytani Tanszék és Botanikus Kert, Pécs, 2002).

Mi a magyarázata annak az elhivatottságnak és erőnek, ami a 90 éves 
tudóst arra késztette, hogy a „háttérben" az Akadémia újjáéleszté
sén fáradozzon? A legfontosabb előzmény, hogy már 1947-ben báró 
Andreánszky Gábor és Gimesi Nándor O Cist kezdeményezésére az 
akkori Szent István Akadémia rendes taggá választotta a 40 éves ciszterci 
gimnáziumi tanárt, a magyar, különösen a dél-dunántúli régió flórájá
nak kiemelkedő tehetségű kutatóját, aki már fiatalon jelentős florisztikai 
monográfiákkal lepte meg a botanikusokat. Ekkor még nem is sejtette,
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hogy az Akadémia fennmaradása és újraszervezése az ő személye nélkül 
főleg kánonjogi értelemben nem lett volna lehetséges. Tehát az Akadé
mia jogfolytonosságát hosszú és aktív élete tette lehetővé.

A 95. születésnapjára megjelent reprezentatív tanulmánykötet kiemel
kedő tanulmányát Stirling János főtitkár állította össze. A gondos fel
dolgozás (címe: Hagyomány és megújulás) részletezi az Akadémia 
történetét, ügyrendjét, tagnévsorait, a korábbi osztályok tevékenységét 
és a hajdani székfoglalók adatait, majd az 1952-től 1989-ig tartó kény
szerszünet után bekövetkező megújítási kísérleteket és a tényleges újra- 
alakulás részleteit. Részletes adatokkal szolgál a korábbi és újonnan 
megválasztott tagokról, az osztályok kiadványairól.

Az Akadémia működésének fénykora a két világháború közti időszak 
volt. Vendégként olyan későbbi Nobel-díjasok is előadtak, mint Békésy 
György és Hevesy György. Anyagi alapok vonatkozásában a legnagyobb 
jótevő Fraknói Vilmos egyháztörténész kanonok volt, mivel az Akadé
miára hagyta vagyonát.

A 80-as évek végétől ugyan már jelentkeztek újjászületési tervek, melyek 
Heller György társulati elnök és Fábián János kanonok nevéhez fűződ
tek. Végül Stirling professzor nehéz, kitartó küzdelemben 1999-től 2001-ig 
elérte a mai hivatalos újraalakulást. Az Akadémia alapszabályát Erdő Péter 
professzor, kánonjogász (ma bíboros prímás és az MTA levelező tagja) 
készítette, a fővédnöki feladatot Paskai László bíboros vállalta el, a megvá
lasztott elnök pedig Bolberitz Pál filozófus professzor, pápai prelátus lett.

Az 1998 óta megválasztott tagok kinevezését az egykori Akadémia akkor 
még élő tagja, Horvát Adolf Olivér O Cist hagyta jóvá ajánlások alapján a 
CIC120. kánon 2. § értelmében. A több mint 50 új tagból 17 pécsi lett. Jelenleg 
Horvát Olivér Adolf 2006-ban és Méhes Károly gyermekgyógyász-genetikus, 
az MTA r. tagja 2007-ben bekövetkezett halála miatt a szám 15-re csökkent, 
névsorban a következők: Andrásfalvy Bertalan etnográfus, Borhidi Attila 
botanikus, az MTA r. tagja, Boros János filozófus, Czopf József neurológus, 
Fodor István geográfus, Hámori József neurobiológus, az MTA r. tagja, Jobst 
Kázmér klinikai orvoskémikus, az MTA r. tagja, Kajtár István jogtörténész, 
Kellermayer Miklós orvosbiológus, Kurnik Ernő növénynemesítő, az MTA r. 
tagja, Lábady Tamás alkotmányjogász, Schweitzer Ferenc geográfus, Stirling 
János művelődéstörténész, Szabó László Gy. agro- és farmakobotanikus, 
Visy Zsolt régész.
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A húsz-egynéhány akadémiai székfoglaló közül a következő pécsi tagok 
ünnepi előadása érdemel külön említést:
Borhidi Attila (2003. febr. 28.): A Biblia növényei: vitás kérdések
Jobst Kázmér (2004. nov. 26.): A gyógyítás, a vallás és a mágia kapcsolata 
az Ókor folyam menti kultúráiban
Visy Zsolt (2004. dec. 17.): A Római Birodalom határvédelmi szervezete 
Pannoniában Augustus korától Septimus Severus koráig
Schweitzer Ferenc (2005. jan. 28.): A víz és az élet lehetősége a Marson a 
geomorfológiai formák alapján
Méhes Károly (2005. ápr. 22.): Egy újszülött kilátásai 2005-ben
Fodor István (2005. dec. 9.): Környezetvédelem: egy lehetséges út a 
teremtett világ harmóniája felé.

A Szent István Tudományos Akadémia eddigi legnagyobb tudományos tel
jesítménye, hogy a Szent István Társulat kiadásában 2003-ban megjelent az 
„In Virtute Spiritus - a Szent István Akadémia emlékkönyve Paskai László 
bíboros tiszteletére" című mű. A következő tanulmányokat tartalmazza: 
Dékány Endre: Visszatekintés egy pálya zenitjéről
Bolberitz, Paulus: De libertate Apud Sanctum Thomam Aquinatem 
Rózsa Huba: Az emberi élet mérlege a Prédikátor könyvében
Vanyó László: Az elsőrendű és a többi karizma
Adamik Tamás: A Pál-apokalipszis és a fantasztikus irodalom 
Visy Zsolt: Adatok a pannoniai kereszténység történetéhez
Kádár Zoltán: „Dániel az oroszlánveremben" a pannoniai ókeresztény 
művészet ábrázolásának tükrében
Dávid Katalin: A Santa Maria Nova kora középkori Madonnája 
Csapodi Csaba: A magyarság kereszténnyé válása Szent István korában 
Török József: Regia urbs, Álba
Kubinyi András: Családnévadás a középkori Magyarországon
Sarbak Gábor: Kitekintés a külföldi pálos rendtörténeti kutatásokra 
Vízkelety András: A Leuveni Kódex sermói Szent Márton püspök ünnepére 
Madas Edit: Egy ismeretlen középkori prédikáció Szent László királyról 
Pandula Attila: Az Esztergomi Káptalani Jelvény
Boros János: A pragmatizmus keresztény gyökerei
Mészáros István: A „University of Dallas" díszdoktora
Barna Gábor: Két világ határán
Zlinszky János: Számvetés
Hídvégi Máté: Róma a pilisi dombok alatt
Dávid Ibolya: A keresztény és a nemzeti önazonosság történelmi folya
matossága és időszerű feladatai
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Semjén Zsolt: A New Age
Náray-Szabó Gábor: Fenntartható-e a fejlődés?
Fodor István: Környezeti válság és erkölcsi értékvesztés, avagy fenntart
ható fejlődés
Kellermayer Miklós: The living state: intimate insights through personal 
discoveries
Méhes Károly: Hagyomány és haladás az orvosi genetikában
Vojcek László: Méhen belüli élet kutatása
Eckhardt Sándor: A daganatos betegségek gyógyszeres kezelésének 
aktuális kérdései
Tringer László: A mindennapi élet kórlélektana: a neurózisok
Borhidi Attila és Kereszty Zoltán: A Biblia növényei a botanikai tudo
mány tükrében
Szabó László Gy.: Az edényes flóra különleges vegyületeinek gazdagsága 
Schweitzer Ferenc: Alföldi folyóink hullámtereinek fejlődése, kapcsola
tuk az árvizekkel és az árvízvédelmi töltésekkel
Császár Ákos: Gamma-quasi-open sets in subspaces 
Stirling János: A Szent István Akadémia tagjai.

A 421 oldal terjedelmű tanulmánykötet képviseli azt a sokféleséget és 
tudományos igényességre való törekvést, ami elvárható a Szent István 
Tudományos Akadémiától.

Horvát Olivér Adolf utolsó nagy erőfeszítése ismét maradandót ered
ményezett. Pécsett a sokféle méltatás kitér erre is. Halálát követően, 100. 
születésnapjára emlékezve március 7-én a Ciszterci Rend Pécsi Nagy 
Lajos Gimnáziuma Horvát Olivér Adolf Termet avatott. Ugyanezen a 
napon a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület kezdeményezé
sére Pécs város vezetői leleplezték a lakóházán elhelyezett emléktáblát, 
melyen az is olvasható, hogy a nagy pécsi botanikus nemcsak Pécs dísz
polgára, hanem a Szent István Akadémia tagja is volt. 2007. április 11-én 
a pécsi Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola alapításának 
250. évfordulója alkalmából a tanítványok és utódok külön kiállítással 
és emlékezéssel fejezték ki hálájukat és tiszteletüket az iskola egykori 
biológia tanárának. Tanítványa volt Sólyom László, a Magyar Köztársa
ság elnöke is, aki elvállalta a rendezvény fővédnökségét. A Pécsi Tudo
mányegyetem Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszéke pedig a 
közeljövőben nevezi el herbáriumtermét a felejthetetlen tanárról, az ma 
működő és bővülő Szent István Akadémia alapító tagjáról.
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BÚCSÚ HORVÁT OLIVÉR ADOLFTÓL

A ZIRCI TEMETÉSEN 2006. AUGUSZTUS 29-ÉN 

ELHANGZOTT BESZÉD

Kevey Balázs, egyetemi docens

Kedves Olivér bácsi! Megtisztelve érzem magam, hogy én képvi
selhetem a Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszékét. Talán 
azért esett rám e választás, mert a pécsi Széchenyi István Gimnáziumban 

tanítványod voltam, nagyrészt személyiségednek köszönhetem, hogy 
botanikus lettem, s folytathatom azt a csodálatosan szép terepbotanikai 
kutatómunkát, amit az 1930-as évek elején elkezdték

Amikor 1960-ban beléptél a tantermünkbe, rövidesen rájöttünk arra, 
hogy egy különös egyéniséggel állunk szemben, akiből páratlan szak
tudás, sokoldalú műveltség, végtelen segítőkészség és mélységes humá
num sugárzik. Mint igazi tanárunkat, szerettünk, tiszteltünk a szó 
legnemesebb értelmében.

Ciszterci szerzetesként a szocialista időszakban nem léphettél egye
temi katedrára, mégis kimagasló tudományos munkásságot folytattál. 
A Szent István Akadémia tagja, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora lettél, pályafutásod elismeréseként számos kitüntetéssel, díj
jal jutalmaztak. Nevedet nemcsak Magyarországon, hanem világszerte 
ismerték, s több neves kutató pályafutása is szerény otthonodból vette 
kezdetét. Csodálatra méltó, hogy - mint szerzetes és kutató - mily rugal
masan egyeztetted össze a papi hivatást, a hitet a tudomány újabb és 
újabb eredményeivel, így az evolúciós elméletekkel is.

Nemrég még abban reménykedtünk, hogy együtt fogjuk megünnepelni 
100. születésnapodat. Az utóbbi másfél évben azonban aggódva figyel
tünk, mert láttuk, hogy egyre gyengébb vagy, ágynak estél, s tudtuk, 
hogy ebben a korban az ilyesmi már végzetes lehet. Aggodalmunk nem 
volt alaptalan, mert augusztus 17-én, 99 és fél éves földi pályafutásod 
véget ért. Szomorúan vettük tudomásul, hogy többé nem tudsz nekünk 
élvezetes történetekről mesélni, nem tudod problémáinkat meghallgatni, 
s azokra bölcs tanácsokat adni. Ha valakit igazán szeretünk, azt várnánk, 
hogy mindig közöttünk legyen, ezért örökre szívünkbe zártunk, s amíg 
élünk, hiányozni fogsz. Némi vigaszt jelenthet az, hogy viszonylag 
egészségesen érted el az emberi kor végső határát.
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Emlékszem! Egyszer valaki megkérdezte tőled, hogy: „milyen az a túlvi
lág?" Bölcsen azt felelted, hogy: „azt senki sem tudja". Szavaidon azonban 
érezni lehetett, hogy mélyen hiszel benne. E hit adott erőt, hogy még 
utolsó napjaidban is példamutató türelemmel viselted sorsod, soha
sem panaszkodtál. Most abban reménykedünk, hogy e „senki által nem 
ismert" csodálatos helyre költöztél, ahol egykor találkozhatunk. Addig 
is nyugodj békében, boldogságban és szeretetben, Olivér bácsi!

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünk illeti Dékány Sixtus atyát, aki rendelkezésünkre bocsá
totta Horvát Olivér Adolf családi és egyéb archív képeit. Sajnos le
hetetlen volt kideríteni e régi képek készítőinek nevét, ahol viszont tud

tuk a fénykép készítőjének nevét, ott feltüntettük. Az újabb fényképeket 
Mánfai György fotóművész, Temesi Endre Miklós ny. középiskolai ta
nár és kisebb részben Kevey Balázs egyetemi docens készítette. A fotók 
digitalizálását Chene Miklós középiskolai tanár és Pál Róbert egyetemi 
adjunktus végezte.
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HORVÁT OLIVÉR ADOLF EMLÉKEZETÉRE

Temesi Endre Miklós, ny. középiskolai tanár verse

Vándor, ki erre jársz és betekintesz 
a függöny nélküli vasrácsos ablakon 

az üres szobába 
még láthatod 

a fehér vaságyat.
Lószőr matracon szőtte szép 

álmait évtizedeken át 
és álomra hajtotta ősz fejét, 

még kilencvenkilenc évesen. 
De tudd! Itt élt és dolgozott 

több mint hetven éven át 
Dr. Horvát Olivér Adolf 

a ciszterci paptanár, 
a tudós.

A mecseki flóra 
Európa-hírű kutatója, 

a biológiai tudományok doktora. 
Címzetes egyetemi tanár. 

Széchenyi-díjas. 
Pécs díszpolgára. 

Kérlek, életművének legyél tudója. 
Nevét ne feledd!

Elhunyt, kettőszázkettő nappal 
a századik születése napjához. 

Szelleme Pécs városé, 
nyughelye Zircé, a ciszterci sírkerté. 

Lelke - mindannyiunké. 
Kérlek, Őt ne feledd!

Pécs, 2006. március 5.
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