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A KÖZHASZNÚ SZERVEZETKÉNT MŰKÖDŐ

MECSEK EGYESÜLET KÖSZÖNETET MOND MINDAZOKNAK 

A SZERVEZETEKNEK, CÉGEKNEK, MAGÁNSZEMÉLYEKNEK, 
AKIK A MECSEK TERMÉSZETI ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKEINEK 

MEGÓVÁSÁT ÉS SZEBBÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLJAINK 

MEGVALÓSÍTÁSÁBAN SEGÍTSÉGÜNKRE VOLTAK.

A 2008-as évben kiemelkedően támogatták céljainkat:

Mecseki Erdészeti Zrt.
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Új Dunántúli Napló 
Pécs TV

MR6 - A régió rádiója
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Kiss József
emlékév



SZÁZÖTVEN ÉVE SZÜLETETT KISS JÓZSEF,
A MECSEK EGYESÜLET ELSŐ, E TISZTÉT 

NÉGY ÉVTIZEDEN ÁT BETÖLTŐ FŐTITKÁRA

Dr. Polgárdy Géza

Mecsek Egyesület létrejötténél, majd működésének első 
évtizedeiben (is!) számos kiváló, nagyformátumú egyéniség 
tevékenykedett. S még közülük is kiemelkedett Kiss József, aki 

nem csupán egyik alapítója, de négy évtizeden át /1891-1932/ hallatlan 
agilitású főtitkára volt a dél-magyarországi egyesületnek. Tegyük hozzá, 
hogy a Mecsek turista irodalmának, s a helyi idegenforgalomnak is 
kitörölhetetlen nyomokat hagyó, máig számon tartott és nagy tiszletetnek 
örvendő megalapozója is egyben.
„Szerencsés volt Pécs, hogy neki jutott Kiss József, mert alig van város, 
melynek lakóiért valaki még többet tett volna, mint ö, mert elsősorban a város 
közönségének tette kényelmesen hozzáférhetővé ezt a kincset, hogy 
egészségüket, munkaerejüket mecseki sétájukkal felfrissíthetik.
Mint orvos, tudatában vagyok állításomnak, hogy mit jelent sok ezer 
embernek az egészsége és munkaereje s így mit jelent Kiss József negyven 
éves szakadatlan munkája.” — írta Dr. Reuter Camillo egyetemi tanár, 
az egyesület egy másik jelese „Mecsek és Turistaság” című megemlé
kezésében egy régebbi, csaknem nyolc évtizeddel ezelőtt megjelent Mecsek 
egyesületi évkönyvben. /AXL. egyesületi évről, Pécs, 1930.52. oldal. / 
Most, az ünnepi alkalom kapcsán, Kiss József születésének százötvenedik 
évfordulóján szinte végeláthatatlanul idézhetnénk a hasonló, az egyesület 
történet egyik, - ha nem „A” - legnagyobb alakjának emlékét egyértelmű 
elismeréssel és főhajtással felidéző írásokat. Ám tekintsünk el ettől, inkább 
- ha röviden is - vegyük sorra életének és munkásságának jelentősebb 
állomásait.
Kiss József 1858. május 7-én, a Somogy megyei Mesztegnyön született, 
id. Kiss József ügyvéd és Müller Eleonóra fiaként. Tanulmányait Pécsett 
végezte, abban a városban, mely egyetemi idejét, s az azt követő néhány tanári 
évét leszámítva egész életének mindvégig színtere volt. A fővárosi József 
Műegyetemen 1874-77 között folytatott tanulmányait követően tanári 
diplomát szerzett. Majd letöltve katonai szolgálati idejét, előbb
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1879-81 között Csongrádon, ezt követően 1881-84 között Siklóson tanított. 
Mindezek azonabn rövid kitérőknek tűnnek Kiss József hosszú élete során, 
hiszen már 1884. szeptember 6-án visszatért Pécsre, s mint föreáliskolai tanár 
megszakítás nélkül harminchét eszetendön keresztül itt tanított. Itt élt és itt 
szentelte szabad idejének szinte minden pillanatát szeretett hegysége, 
a Mecsek, és hőn szeretett egyesülete, a Mecsek Egyesület felvirágoztatása 
céljára.
Első, természetszeretetét meghatározó élményét még az 1870-es évek elején, 
a diákként tett Jakab-hegyi kiránduláson szerezte. Minderről ö maga így 
vallott „Visszaemlékezés...” címen, a fentebb már említett Évkönyv 
62-63. oldalain: „Közel hatvan éve annak, hogy mint kisdiák először jártam 
a Jakab-hegyen. Nagy dolog volt ez még akkor. Micsoda előkészületekkel járt 
abban az időben egy ilyen expedíció! Ma az igazi lelkes turisták könnyebben 
vállalkoznak valamelyik Tátra-csúcs megmászására, vagy akár az Alpok 
jeges ormainak megostromlására, mint diákkorunkban mi a Jakab-hegy 
felkeresésére. Hetekkel előbb tárgyalta már a négytagú kis társaságunk 
a kirándulás esélyeit... S elérkezett végre a várva várt nap. Egy izgalomtól 
álmatlan éjszaka után, a kora hajnali órákban keltünk útra a szigeti külvárosi 
vámtól. Akkor az még ott volt a mai Zrínyi-akadémia mellett. A felkelő nap 
sugarai már bíborpalástot terítettek a Jakab-hegy gerincére, mikor mindenféle 
élelmiszerrel megrakodva baktattunk Patacs felé. Milyen útirányon vezetett 
két nagyobb társunk, bizony nem tudom megmondani, csak arra emlékszem, 
hogy sok bolyongás után jutottunk a tetőre, ahol akkor nem volt más, mint 
őserdőben a régi Pálos-kolostor omladéka...
Ez volt első Jakab-hegyi kirándulásom a múlt század hetvenes éveinek 
legelején. Ekkor szerettem meg igazán az erdőt, a hegyet, amiknek aztán 
egész életemen át rabja maradtam.”
Ha a Pécstől távol, - sík, alföldi vidéken - töltött néhány év alatt a hegyi 
sétákat, kirándulásokat nélkülözni kényszerült is, 1884-től, visszakerülve 
a Mecsek közelébe, mindez alapvetően megváltozott! Úgy gyalogosan, mint 
kerékpáron, minden szabad percét - a nyári szünidőket meg különösen - 
a természet aktív becserkészésével töltötte. Amikor csak mód nyílt erre, vitte 
A vágy magasabb hegyvidék felé is. így került 1889-ben Lublófürdőre, ahol 
kellemes baráti társaságban tölthette a nyári szünidőt. S nem csupán 
kirándulásokat tett a környék szebbnél szebb, vadregényes tájaira, de itt és 
ekkor kezdte el olvasgatni a Dr. Téry Ödön és Dr. Thirring Gusztáv 
szerkesztésében ez idő tájt megindult „Turisták Lapja” első számait. A lapban



Dr. Polgárdy Géza: SZÁZÖTVEN ÉVE SZÜLETETT KISS JÓZSEF

olvasott cikkek hatására aztán maga is tollat ragadott, s megírta a TL részére 
a Szepes megyének e kies fekvésű fürdőhelyéről, Lublóról, az 1291 méter 
magas jakubjáni havasra tett kirándulásukat. Ha fellapozzuk a „Turisták 
Lapja” első, 1889-es évfolyamát, az októberben megjelent 5. Számban, 
a 211-213. oldalakon megtaláljuk a „Kirándulás a jakubjáni havasra” című 
írást. Szerzője: Kiss József. Ez volt tehát az első megjelent turista írása, 
melyeket az évtizedek során oly sok, hasonló témakörökben született 
nagyszerű írása követett. Ám ennek az írásának a megjelenésével kezdődött 
- egyelőre csak így, írásban - a magyar turistaság apostolával, Dr. Téry 
Ödönnel való ismeretsége is! Aztán úgy folytatódott, hogy a következő, 1890- 
es év nyarán ismét a Felvidéken járt, s egy ízben a Szittyán éjszakázva, az ott 
épült pavilonban megpillantotta Téry itt kitett nagyméretű fényképét. Mint 
Kiss József maga írta e „találkozás”-ról: „Most már nem csak írását, de arcát is 
ismertem a hatalmas termetű Turistának. Személyes érintkezésbe csak később 
kerültem vele."
Elérkezett tehát 1890 ősze, s a „Pécsi Figyelő” című helyi lapban több, 
a Mecsek Egyesület megalakítását szorgalmazó írás is megjelent. Vaszary 
Gyula rendőr alkapitány, Németh Béla ügyvéd és mások, végül de nem 
utoljára Kiss József voltak azok, akik létrejöttét így előkészítették...
Végül is a következő év tavaszán, egészen pontosan 1891. április 30-án, 
Pécsett, a Nemzeti Kaszinó helyiségében, 162 alapító taggal a Mecsek 
Egyesület létre is jött. Az alakuló gyűlés a tisztikart is menten megválasztotta: 
Kardos Kálmán elnök, valamint Bánffy Simon és Zsolnay Vilmos alelnökök 
mellett a tényleges, a gyakorlati irányítást ellátó főtitkár Kiss József lett.
Most, 2008-ban, csaknem 120 évvel e leírt események után persze könnyű 
lenne átsiklani a történések felett! Csakhogy ne feledjük: a magyar turisták és 
szervezeteik ez idő tájt tették meg az első, a kezdeti lépéseket! Ha pedig valaki 
keveselné a 162 tagot, bátran megállapíthatjuk, hogy ez jelentős létszám volt 
a 30 ezer lelkes Pécs városában! Különösen ha meggondoljuk, hogy 
ugyanezen év szeptemberében a fővárosban megalakult Magyar Turista 
Egylet csupán 152 - tehát tízzel kevesebb - alapító által jött létre.
Hamarosan kibontakozott az egyesületi élet. Megkezdődött az utak építése és 
jelölése, források foglalása, pihenők, kilátók létrehozása, továbbá 
kirándulásokat, összejöveteleket szerveztek a Mecsek Egyesület turistái. A jó 
nevű Nádor Szálló éttermében péntekenként tartották gyűléseiket, ahol fehér 
asztal mellett nyílt lehetőség az ötletek megbeszélésére, a túra- és egyéb
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tervek összeállítására. Mondhatnánk úgy is: péntekenként nagy volt az élet 
a Nádorban! Az eleven, sokakat megmozgató szervezeti életnek 
köszönhetően aztán megindult az új és újabb tagok áradása, s mindennek 
köszönhetően a második év végére a taglétszám elérte a hatszázat.

Epénteki összejövetelek évtizedekkel később is léteztek, immár,, Kiss József-asztal" néven emlegetve, ám 
ugyanazt a célt, a mecseki turistáskodás ügyét szolgálva. Mégpedig a nagy szervező, - a névadó - 
szellemében. Minderről azonban később még bővebben.

Kiss József persze nem csupán gyalogosan, de kerékpáron is túrázott. S csak 
ritkán egyedül. Feleségével, Vessely Paulával és testvéreivel, - hiszen Emil, 
Ernő és Béla is elszánt hívei voltak a kerékpározásnak - no meg a hozzájuk 
csatlakozókkal jókora kirándulásokat tettek két keréken. De nem korlátozva 
mindezt a hazai tájakra, hanem Tirolban, Styriában, Bajorországban, 
Svájcban és máshol is. E tevékenységére pedig országosan is felfigyeltek, 
aminek bizonyítékaként megemlítjük az Erdélyrészi Kárpát-egyesület 
kiadásában megjelent „Honismertetö lap” az ERDÉLY 1897. évi 5. számának 
75-76. oldalain megjelent „A turistaság bajnokai” című írást. Nos,
a Kolozsvárott megjelent lapban azt olvashatjuk, hogy Kiss Józsefet „midőn 
1892-ben Pécsett az első kerékpáregyesület megalakult, alelnökké 
választották. Később az egyesület átalakulván, a mai P.B.C.-nek engedte át 
a vezetést, melynek ő lett az elnöke.” A mecseki turisták főtitkár „bajnoka” így 
lett egyszemélyben a pécsi biciklisek klubjának az elnöke is...
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De még ez sem volt minden! Hiszen úgy gyalogos, mint kerékpáros /és egyéb 
jármüveken megtett/ útjairól élvezetes stílusban megírt élménybeszámolókat 
tartott szóban és írásban is. Meglehetősen nagyszámú azoknak a lapoknak 
a sora, ahol írásai megjelentek, így valamennyi felsorolásától eltekintünk. 
A már említett „Turisták Lapja” mellett a „Magyar Kerékpáros és Atlétikai 
Sport” és a helyi periodikák, a „Pécsi Napló” és „Pécsi Újság” voltak 
az írásaival leginkább kitüntetettek. Mindenekelőtt azonban a Mecsek 
Egyesület Évkönyvei, amelyeknek 1892-től egészen 1932-ig, vagyis főtitkári 
tisztségétől való visszavonulásának évéig szerkesztője is volt. Az évkönyv
ekben megjelent írásai aztán többnyire különlenyomatban is terjedtek 
az érdeklődök körében.

Az „Aldunai emlékeim” 1893-ban, az „Úti emlékeim” című írása pedig 
1894-ben jelent meg a Pécsi Naplóban. Az „Alpesek világából” 1897-ben 
a ME Évkönyvében, amint a „Vándorlások” című is 1912-ben. E főleg 
Svájcba, meg Felsö-Itáliába vezető és még 1904 nyarán tett útján Dr. Bokor 
Emil volt útitársa. Egy másik túráján, amely 1900 júliusában indult Pécsről, 
s amelyről „A Tauemek között” címmel számolt be írásában Dr. Mócs 
Szaniszlóval rótták az út porát.
A kereskedöifjak egyletében tartott előadását 1892-ben Pécsett 
„TURISTASÁG ÉS MECSEK-EGYLET” címmel önálló füzet formájában is 
megjelentette. (7. kép) Országosan is nagy figyelmet keltett munkája 
„A MECSEK-EGYESÜLET VEZETÖKÖNYVE PÉCS VÁROSÁBAN ÉS
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Talán legjelentősebbnek mondható munkája 
mégis a „PÉCS ÉS A MECSEK 
RÉSZLETES KALAUZA” amely 
a Dr. Thirring - Dr. Vigyázó-féle részletes 
helyi kalauzok 8. köteteként a Turistaság és 
Alpinizmus kiadásában jelent meg 1926- 
ban.

KÖRNYÉKÉN” 1894- 
ben látott napvilágot. 
E számos képpel és két 
térképpel ellátott mü 
kifejezetten egyesüle
tének megbízása nyo
mán készült el. S hogy 
mennyire hasznosnak 
bizonyult a gyakor
latban, azt az is bizo
nyítja, hogy - némileg 
átdolgozott formában - 
1918-ig öt kiadást /!/ 
ért meg, „Mecseki 
útmutató” címmel.

E csupán 
példálózó és 
korántsem 
teljes fel
sorolás Kiss 
József írá
sait, köny

Kist József

ffiecseki útmutató.
Az erdei kirándulások 
rövid iemertetóee, oo 
térképvázlatokkal áa a 
szebb pontok látképeivel.

M
OtMIk prkXt MmM*.

veit illetően jól bizonyítja, hogy nem volt 
túlzás, amikor jelen megemlékezésünk 
bevezető soraiban a Mecsek turista irodalma 
„megalapozója-ként említettük. Tény, hogy 
tollát mindenekelőtt az általa rajongásig 
szeretett hegység, a Mecsek szolgálatában 
forgatta, de persze írt a Tátráról vagy az 
Alpokról is.
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Kiss József a tanár, aki a pécsi föreáliskolában napközben ábrázoló 
geometriát, matematikát és gyorsírást oktatott, 1921-ben címzetes 
igazgatóként nyugalomba vonult. A Mecsek Egyesület tagjaként azonban 
nem ismert nyugalmat, s főtitkárként még több mint egy évtizeden át aktívan, 
tiszta szívből végezte vállalt feladatait. Amikor pedig 1932-ben, immár 
74. évében e tisztétől is megválni kényszerült, megválasztották a Mecsek 
Egyesület tiszteletbeli elnökének. Ha viszont már tisztségeit emlegetjük, 
ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a Magyar Turisták Szövetségének 
1914-20 között alelnöke, 1921-29 között pedig társelnöke volt. Turista
munkásságának elismeréseként pedig e szövetség 1936-ban tiszteletbeli 
tagjának választotta.

Most pedig térjünk rá, hogy mi is volt az a „Kiss József Asztal”? Nos, soha 
egyetlen pillanatig sem volt a Mecsek Egyesület valamiféle hivatalos szerve, 
csoportja, részlege. Nem voltak így írott szabályai sem, ám igenis voltak 
íratlan és kötelező hagyományai! Valójában az egyesületi tagok szabad, baráti 
asztaltársasága, „Asztala” volt, mégpedig a Mecsek szolgálata céljából és az 
egyesület keretein belül, de azon kívül is.
A „Kiss József Asztal” megalakulására 1927 februárjának egy pénteki estéjén 
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került sor. A Mecsek Egyesület azon turistatagjai hozták létre, akik - mint azt 
már említettük - „...előzőén hosszabb időn át, élükön Kiss Józseffel, 
rendszeresen összejöttek hetenként egyszer, hogy egymás között 
elbeszélgessenek a Mecsekről, az ott végzendő munkákról, egyesületi 
kérdésekről, kisebb-nagyobb túrákról. Ezeknek az összejöveteleknek lelke, 
irányítója Kiss József, az egyesület főtitkára volt, természetes tehát, hogy az 
Asztalt is róla nevezték el s ennek egyetlen tisztségére: az „Asztalfö”-ire is őt 
választották.” (Lásd: „A Kiss József Asztal” ME 51. Évkönyv, 1941.12.old.) 
Az Asztalt alapítók korban és társadalmi helyzetüket illetően különbözőek, 
a Mecsek és a turisztika szeretetében azonban teljesen egyek voltak. Név 
szerint: Csekey László dr., Enders Frigyes dr., Graef János, Kaltneker Pál, 
Karg Norbert dr., Kiss Ernő, Kiss József, Kékesdy /Kőberling/ Nándor, 
Köllöd András, Koszits Béla, Krafft János, Papp Jenő, Pintér Ferenc, Pintér 
János, Reuter Camillo dr., Roth Jenő, Szigriszt Lajos és Tóth Béla dr. 
Összesen tizennyolcán! Az alapítók összetétele aztán az évek során 
természetesen megváltozott. Voltak akik elhunytak, mások elköltöztek 
Pécsről, helyükre azonban jöttek mások.
Az asztaltársak, „Asztalfőjük” iránt érzett mélységes szeretetük és tiszteletük, 
valamint egymás iránti barátságuk külső jeleként 1928-ban megalapították 
a - mellékelt képen látható - „Kiss József serleg”-et. Most pedig ismét adjuk 
át a szót a fentebb már idézett, 1941 -ben megjelent 51. ME évkönyvnek, ahol 
a 13. oldalon ez olvasható:
„A díszes kivitelű, színezüst serleg külső 
oldalán a Mecsek Egyesület patinás jelvényét, 
és az Asztalt megalakító asztaltársak bevésett 
névaláírását viseli. A serleg ünnepélyes 
felavatása március 18-án, az Asztalfö név
napjának előestéjén, a „Nótás Kapitány” 
vendéglő szépen feldíszített különszobájában 
közös vacsora keretében történt. A „hideg 
fényű, de a szeretet arany-borával megtöltött” 
serleg avató beszédét Koszits Béla tartotta és 
köszöntötte föl a Mecsek leghűségesebb fiát, 
valamennyiük édes Józsi bácsiját.” 
...Az évek pedig múltak, az Asztal egyre 
tartotta összejöveteleit, végezte vállalt
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Mecsek-Egyesület, Pécs.

Belépőjegy. . . . . .?.í.
a Kiss Jótsef - Kilátótoronyba. 

Ára 10 fillér.
Kérjük a látogatókat. hogy • Mklvényt 

■ torony elhagyása után megsemmisíteni 
art vsak edjeoek.

feladatát, noha időnként végérvényesen kihullott 
a sorból egy-egy „tartóoszlopa”, s távozott az égi 
Mecsek turistaösvényeire egy-egy asztaltárs. 
Az Asztalt a legnagyobb csapás 1939. július 29- 
én érte, amikor elhunyt Kiss József.
A Mecsek Egyesület még 1908-ban a Misina- 
tetőn /538 m/ kilátót építtetett, amelyet 1916. 
május 21-én, a 25. jubiláns közgyűlésen 
köztiszteletnek örvendő vezetőjéről KISS 
JÓZSEF-kilátónak nevezett el. A Károlyi Emil 
építész tervezte kilátóban elhelyezték a pécsi

Zsolnay-gyár készítette emléktáblát is, melynek szövege szerint e nevet azért 
adták, hogy „...Minden időben hirdetője legyen azon férfiú érdemeinek, 

aki...lelkes és odaadó ügyszeretetével, 
fáradhatatlan, buzgó tevékenységével és 
szellemének gazdag találékonyságával az 
Egyesületet a virágzás magas fokára emelte.” 
E jámbor óhaj, - vagyis az, hogy a Kiss József- 
kilátó „minden időben” legyen hirdetője 
a névadó érdemeinek - mint tudjuk, másként 
alakult. A kilátót sok éve lebontották, helyén 
a TV-torony magasodik, ennek falán található 
némi utalás Kiss Józsefre...*
Mi, mai turisták azonban, e jeles évfordulót 
megérök, hajtsunk fejet a százötven éve 
született Kiss József emléke előtt, s helyezzük 
el - esetleg csak képletesen - sírján a kegyelet 
virágait. A pécsi köztemetőben lévő sírját 
a (kényszerű szünetet követően újjáalakult,) 
mai Mecsek Egyesület tagjai - élükön 
Baumann Józseffel - rendbehozták.

Köszönet érte!

/A 2008. május 7-én délután, a pécsi köztemető „K” jelű parcellája 219-es 
sírjánál, Kiss József és családtagjai nyughelye előtt megtartott ünnepi
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megemlékezésen elhangzott 
beszéd szerkesztett szövege és a 
megemlékezésen készült képek./

*Az ünneprontást kerülni szeretnénk, ám 
mégsem hagyhatók sző nélkül az alábbiak.
A korábbi Magyar Életrajzi Lexikon több mint 
négy évtizede megjelent I. kötete (BP. 1967.) a 
928. oldalán még huszonhárom sorral szócikkre 
érdemesnek tartotta a turista Kiss Józsefet. Az 
ezen régebbi munkára, mint alapra támaszkodó 
Új Magyar Életrajzi Lexikon III. kötetében (BP. 
2002.) 6 /Hat/ Kiss József is szerepel a 953-955. 
oldalakon; egy vízépítő mérnök, egy orvos, egy 
költő, egy posta- és távírda főigazgató, egy 
állatorvos és egy fizikus. A Mecsek Egyesület 
főtitkárának azonban egyetlen árva sor sem 
jutott! Azaz meg sem említik... De nem jártunk 
jobban a Magyar Nagylexikonnal sem! Ennek 
11. kötetében (BP. 2000.) már csak a költő és egy 
irodalomtörténész Kiss Józsefnek, azaz két főnek 
jutott hely a 80. oldalon. A Mecsek Egyesület 
Kiss Józsefét itt ugyanúgy hiába kereshetjük, 
mint a kiegészítő, hiányokat pótló 19. kötetben 
az„ illetékes"470. oldalon!
Egyik új, pár éve megjelent lexikon sem tud tehát 
a turista Kiss Józsefről ... Ha valaki tudja a 
választ, hogy e szégyen hogyan és miként 
történhetett meg, kérem tájékoztasson minket!

□ 18



A JAKAB-HEGY VÖRÖS SZIKLÁI

Dr. LchmAMM Antal

BEVEZETŐ

z élőlények közül Istennek csak egyetlen teremtménye rendelkezik 
gondolkodó ésszel és értelemmel - no, meg szabad akarattal itt 
a Földön: ez az ember, a Homo sapiens. Ebből kifolyólag, ez 

a teremtmény a körülötte lévő Világot mindig szerette volna megismerni, 
megérteni; de nem csupán annak valós, materiális (fizikai, kémiai, biológiai) 
tulajdonságait, hanem eredetét, múltját, miértjét, azaz történetét is, épp úgy, 
mint a saját magáét. Ebből az emberi tulajdonságból ered a tudás vágya, ami 
a paradicsomi kiűzetéstől kezdve minden emberi társadalom tulajdonsága 
lett. De ebből ered a két, ma már elkülönülő emberi ismeretanyag a tudás úgy, 
mint a tudomány, valamint a képzelet világához tartozó szellemi hagyaték. 
E kettő között napjainkban már lényeges különbség lehet. Amíg a régmúlt, 
távoli időkben keletkező és talán a képzelet körébe tartozó „ismeretek”, 
elképzelések domináltak, amelyek mind a mai napig fennmaradhattak, 
ugyanakkor a később keletkezett a tudományos ismeretek váltak uralkodóvá. 
Azért, mert azok vitték előre a társadalom anyagi-gazdasági fejlődését, az 
emberek jólétét. Ezért váltak mindinkább elfogadhatóvá és főleg - gazdasági 
szempontból - hasznossá és hasznosíthatóvá. A legendák és mondák tehát 
időben megelőzték ugyan a tudományos felfedezéseket, találmányokat, de ma 
már sokszor teljesen feledésbe is mehettek, másodlagossá, „mesévé” váltak. 
Ezért a fogalmak tisztázása és egyértelművé tétele miatt, itt a bevezetőben 
rögzítsük le a következőket:

Legenda:
1. Középkori egyházi irodalmi műfaj, az egyház által szentté avatott 
vagy avatásra kiszemelt személy élettörténete.
2. Népi hagyomány, valamely személyről, valamely személy erejéről, 
hősiességéről, bátorságáról stb.
3. Legáltalánosabb értelemben kitalált történet, mendemonda. 

Monda: A népköltészet prózai elbeszélő műfaja. Fejlődéstörténeti 
szempontból elkülönül a hösmonda és az újkori európai monda. Tartalmilag 
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hiedelem-, és történeti eredetmagyarázó mondát különböztet meg a szak
irodalom. Formailag az élményszerü elbeszéléstől a megkomponált 
történetekig számos típusa különíthető el.
Tudomány: A világ anyagára és ettől elválaszthatatlan mozgására vonatkozó 
mindennemű megismerés, ismeret, a természet, a társadalom és a gazdálkodás 
törvényeinek rendszere. A tudomány a világ megismerésére és az ember 
környezetének átalakítására irányuló évezredes tevékenység eredménye, 
tehát történeti jellegű, s az emberek társadalmi gyakorlata alapján 
folyamatosan fejlődik.

A Jakab-hegy(602m)
A Mecsek hegység Ny-i részének legmagasabbra emelkedő területe. D-i 
lejtője meredeken szakad le a Cserkúti-medencére, míg a többi égtáj felé 
fokozatosan alacsonyodik le környezetébe. É-on a Világos-völgy, Nagygödör, 
Rákos-völgy, Sötét-völgy völgyfői, K-en az Éger-völgy, D-en a Cserkúti- 
medence, Ny-on, pedig a Kövágótöttös-Petöc-puszta közötti mélyedés (a mai 
müút vonala) határolja. (1. ábra)
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Nevét a hegy tetejére települt remeték - valószínűleg maga BERTALAN 
püspök, aki nagy tisztelője volt compostellai szent Jakabnak - adták.
A nagyjából ENy-DK-i csapású hegy vonulat geológiailag egy nagy K-Ny-i 
csapású boltozat (antiklinális) középső részének E-i szárnya. (2. és 3. ábra)

zi dolgozatban 
szereplő terület 
felszín i geológiai 
képződményeinek 
térképvázlata.

Jelmagyarázat:
I = Pl, és Pl,

= Pa
= Pa
= P,a

5 = Pa!
6 = Pa
7 = Pa
8 = P/
9 = Szerkezeti

boltozattengely
10 = Szerkezeti 

feltolódás
II = Szerkezeti

vetődés
12 - kövezett út
13 = rom
14 = templom
(Lásd még a 2. Táblázatot!)
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A Jakah-hegy E- D irányú metszete. (A jelöléseket lásd a 2. táblázatban!)3. ábra

Területén főként meredek, D-i lejtőjén a felszínen tanulmányozhatjuk a föld
történeti ókor (paleozoikum) utolsó korszakának, a mintegy 270-225 millió 
évvel ezelőtti perm korszaknak, valamint a geológiai középkor (mezozoikum) 
triász korszakának a képződményeit, melyekből az akkor lezajlott geológiai 
folyamatokra és földrajzi viszonyokra is következtethetünk.
A hegynek az átlagos térszín fölé emelkedő része a felső permben keletkezett, 
vörös, lilás, húspiros törmelékes összletből, zömében homokkőből épült fel. 
A felső perm 5. szintje, az ún. főkonglomerátum az Alpokban leírt klasszikus 
„verrukánó” konglomerátummal azonosítható. Alsó határán régi, szárazföldi 
lepusztulásra utaló, eróziós diszkordancia szintet találhatunk. A főkonglo
merátum regionális elterjedésü és az alatta lévő vörös homokkőhöz képest 
ugrásszerű földtörténeti változás időszakát jelenti. Ezért régebben BÖCKH 
JÁNOS, napjainkban pedig KASSAI MIKLÓS a triász időszak kezdetének 
vélte. VADÁSZ ELEMÉR, WEIN GYÖRGY és még több szakember 
azonban a permbe sorolta. A kérdés ma is vita tárgya. A konglomerátumra 
települő változatos, limonitos, kovás kötőanyagú vörös, húspiros színű, 
keresztrétegzett homokkövek alkotják az ún. „Jakab-hegyi homokkő” 
összletet. (1 .,2. táblázat és a 4. ábra)
E homokkövek keletkezési körülményei, az ún. fáciese is vitatott. Egyesek 
folyóvízi (delta), mások tengeri (partközeli) üledékeknek tartják. Tény, hogy

□ - 22
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kialakulásának 
modellje
I = Az eredeti állapot,

2 = A konglomerátum 
réteglépcső 
kialakulása 
(Miocén kor),

3 = A konglomerátum 
oszlopok 
kialakulása 
(Pliocén kor).

4 = A jelenlegi helyzet.

többek között a szemcsék fokozatos finomodása a lerakódás egyirányban 
változó körülményére utal. Tenger esetén lassú süllyedésre és a tengerpart 
fokozatos előrenyomulására (transzgresszió). Az már ősmaradványokkal is 
bizonyított, hogy a permet követő triász korszakban tengeri üledékek 
képződtek (gipsz, anhidrit, márga, mészkő, dolomitrétegek.) (5. ábra)

5. ábra:

AJakah-hegyi 
homokkövek 
kialakulásának 
körülményei

1 = alluvium
2 = mocsár
3 = lagúna
4 = lagúna kapu
5 = partmenti homokzátony
6 - parti dűne
7 = delta
8 elzáródott lagúna
9 morotvató
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Ha a Jakabhegy területén járunk, legelőször az tűnik fel, hogy felépítő 
anyaguk, kőzetük különböző árnyalatú, vörös színű homokkő. E kőzet sajátos 
képződése során nem csak színe vált érdekessé, hanem szerkezete, textúrája 
is. Ezért rajtuk elsősorban a hegy D-i, meredek lejtőjén szokatlan alakú 
sziklaképzödmények jöttek létre az elmúlt évezredek során, amelyek 
magukra vonták már régi időktől fogva az itt élő és megforduló népek 
figyelmét és érdeklődését. A következőkben ezek közül az érdekes alakú 
sziklák közül, kettővel: a Zsongorkövel és az ún. „Babás” szerkövekkel 
foglalkozunk a következőkben.

A ZSONGORKŐ

A Zsongorkő legendája

agyon régen történt, biztosan jóval Szigetvár eleste után, hogy 
a török Baranyának minden zegét-zugát átkutatta. Az egyik járőr 
jelentette a pécsi török főparancsnoknak, hogy nyugatra, fönn 

a hegyen, amelyet a nép csak Jakab-hegynek nevez, egy vár áll az erdőségben. 
Az is kitudódott, hogy a vár be van ugyan zárva, de nem lakik benne más, csak 
bagoly, denevér, no meg talán néhány kóbor macska. A török rendbehozatta 
a várat és megrakatta katonasággal. Innen figyelték a vidéket, lesték, hogy 
mozgolódik-e a magyar. A bég, a vár ura, janicsárjaival együtt rettegett 
ellensége lett a vidéknek.
Ezekben a szomorú években Szöllös faluban egy napon született két 
szomszédgyerek. A szegényebbnek Zsongor Lacika, a másiknak Török Béla 
volt a neve. Béla nem véletlenül viselte a Török nevet. Mindenki tudta, hogy 
apja összejátszik a törökkel. Meg is kapta talpnyaló, besúgó a várt bérét: 
a törökök bégje megtette erdésznek, és lakást is adott neki a várban. 
Zsongorék egyenes emberek voltak, így hát annak is örülhettek, ha szolgának 
való munkát kaptak a töröktől.
Teltek, múltak az esztendők. A két gyerek nevelődött, fejlődött. Egyik így, 
a másik úgy. Zsongor Laci keménykötésü legénnyé lett, Török Béla meg csak 
olyan penészvirág, úrhatnám legénykévé cseperedett, aki ahol csak tehette, 
mutogatta a töröktől kapott hatalmát. Nem volt olyan nap, hogy egyet-kettőt 
deresre ne húzatott volna a szolgák közül, mert hát öurasága lassúnak találta 
munkájukat. így történt, hogy egy napon kaján pofával Zsongor Lacit 
szólította magához. Lehúzatta annak rendje és módja szerint. Laci 

_ 2? _
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ártatlansága tudatában összeszedte minden erejét, és úgy szájonkapta a test- 
vémyúzó árulót, hogy az menten összerogyott.
Hanem azt is tudta Laci, hogy most aztán jó lesz a bosszú elöl elillanni. Ott állt 
alig néhány lépésre a bég egyik lovas szolgája. Egy pillanat, és már ki is 
rántotta annak a kardját, elgáncsolta a legényt, már kezében is volt annak 
gyeplöszára, fölpattant a lóra, és elvágtatott kivont karddal. Ajanicsárok, mint 
a darazsak a nyomában! Csakhogy Zsongor Laci jobban ismerte a Jakab-hegy 
környékét, mert öt nem tartották úgy pórázon, mint a török legénységet. 
Hamarosan el is tűnt üldözői elöl. Mintha csak a föld nyelte volna el! Egy 
darabig még kerítették az erdőt, de aztán rájöttek, hogy minden hiába. Amikor 
néhány óra múlva visszatértek a várba, még ott is volt mit hallaniok a bégtől, 
hogy nem hozták meg a megugrott legényt.
Zsongor közben elkanyarodott Nyugat felé az egyik erdei ösvényre. Késő 
délutánra járt az idő. Úgy számította, hogy másnap ilyenkorra már 
biztonságban lesz. Elhatározta, hogy meg sem áll előbb, mint Kanizsa körül 
valamelyik végházban. Odamegy katonának.
Úgy is lett. Ott szívesen fogadták. A parancsnok örömmel hallgatta híreit, mert 
az meg valami Szigetvár körüli gyerek volt. Laci itt igazán nem 
panaszkodhatott volna a sorsa miatt, de az igen bántotta, hogy semmit sem tud 
a szüleiről. A többiek azzal vigasztalták, hogy néhány nap múlva biztosan jön 
majd valami hír róluk. Járnak ők portyára egészen Sziget, talán még Pécs alá 
is. Az is várható, gondolta maga is, hogy ilyen összezörrenés után talán más is 
megugrik a Jakab-hegyröl vagy Szöllősről.
A napok mentek egymás után, de hír csak nem jött. Amit pedig az otthoniakról 
álmodott, abban nem volt semmi jó. Jelentkezett is a parancsnokánál, hogy 
szívesen elmenne portyára. Beosztották. Bejöttek majdnem Szigetig. 
Görösgall alatt volt egy kis csetepaté, de megugrasztották a törököt. Babócsán 
valaki tudott híreket, mert járt Pécs környékén. Laci és barátja elmentek 
a házhoz. Egy igen szép lány volt ott a háznál. Hívta az apját a szérüskertböl. 
Ettől tudta meg Laci, hogy apját kivégezték a törökök. Török Béla bosszúja 
volt az egész.
Csak úgy hullottak a szegény fiú könnyei. Balog Marika-mert ez volt a leány 
neve-nagyon, nagyon megsajnálta Lacit. A fiú édesanyjáról meg azt hallotta 
az öreg Balog, hogy annak nem esett bántódása, és hogy a falubeliek nagyon 
szépen gondoskodnak róla. Mivel Lacinak és barátjának ideje lejárt, 
búcsúztak. Arra kérték Balogékat, hogy szerezzenek híreket, és ők hamarosan 
újra eljönnek. Marika külön megígérte a búcsúzáskor, hogy mindenkit 
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megkérdez, nem tud-e valamit Szöllösröl és Jakab-hegyröl. Ha tud, akkor még 
üzen is Laci anyjának. Akármikor jönnének a fiúk, még éjjel is, azt nézzék 
meg, van-e a kert végében a madárijesztőnek kukoricacsutka orra, vagy nincs. 
Ha van, semmi veszedelem nincs a háznál, nyugodtan bejöhetnek a kertek 
alatt. Azzal indultak.
Néhány hét múlva újra Babócsán volt Laci. Beszélt Marikával. Marika 
közben üzent Laci anyjának, és azt is megtudta, hogy Török Béla apja 
meghalt, és fia lett helyette az erdész. Más újságot nem tudott. Hamarosan 
megint ott járt a két lovas a falu alatt. Laci sokáig beszélt Marikával. Valahogy 
úgy érezték mindketten a búcsúzáskor, hogy jobban egymáshoz tartoznak, 
mint azelőtt. De a hír, amit édesanyja betegségéről hallott Lacit, nagyon 
nyugtalanította. Úgy érezte, köze van a betegséghez Török Bélának is. 
Biztosan megkínozza, vallatja anyját, hogy fiáról hírt halljon tőle. Abban egy 
pillanatig sem kételkedett a bitang, hogy Laci mindent megtesz anyja 
megnyugtatására, akárhol legyen is.
Hanem arra nem számított Laci, ami a legközelebbi alkalommal Babócsán 
várta! Török Béla, a kém, a besúgó renegát mégis nyomára akadt! Hogyan, 
hogyan se, annak nem volt megmondhatója. Az azonban bizonyos, hogy már a 
madárijesztö elárulta a veszedelmet. Laci és barátja alkonyattájban 
közelítették meg a Balog portát. Látták a bajt rögtön, amikor Balog uram 
elébük jött a kert végébe. Röviden elmondotta, hogy egy rabló tizenkét 
janicsárral reggel rátámadt a házra, és elrabolták Marikát. Ahogy azonban az 
öreg a rablót leírta hiszen ö sem látta közelről, mert épp a kertben dolgozott, 
a gonosz csak Török Béla lehetett. Balog uram már szervezte is az 
ismerősöket, hogy a lánya után indulnak. Abban állapodtak meg Lacival, 
hogy legkésőbb egy héten belül mindketten hozzák embereiket, és elindulnak 
a rablók nyomába.
Bátran harcolt Laci eddig is. Mindig ö vágta le a legtöbb törököt, vagy fűzte 
rabszíjra a legtöbbjüket. Most meg különösen elszánttá tette Marika elrablása. 
Minden alkalommal jelentkezett, ha kicsaptak az ellenségre. Volt olyan nap, 
hogy három portyán is részt vett. Mindenki tudta, miért teszi. Hőstettei olyan 
nevet szereztek neki napokon belül, hogy senki nem csodálkozott, hanem vele 
örült az egész végház, amikor kapitánnyá léptették elő. Ez arra volt jó, hogy 
egyedül is tervezhetett már csetepatét a török ellen. Összeszedte hát legjobb 
embereit, és elindult menyasszonya keresésére. Balog uram katonáival együtt 
összesen ötven válogatott legénye volt. Ezekkel bátran megostromolhatja 
a Jakab-hegyi várat.
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Szörnyű vihar tombolt, zengett az ég, amikor éjféltájban megindultak fölfelé 
a hegyen. Elöl ment a zászlótartó a háromszínü zászlóval. Tudták, hogy az is 
olyan fiú, aki sokkal adósa a töröknek. Meg is mondta: Ne féljenek, amíg 
azászlót látják!
Hamarosan odaértek a vár titkos alagútjához. Abejáratnál ott maradt huszonöt 
vitéz a lovakkal. Nagy nehezen megnyitották a vasajtót, az nagyot csikordult, 
és a többiek bevonultak a várba. Az alagút sötét és nedves volt, úgyhogy 
eleinte térdig gázoltak a vízben. Végre beértek a vár boltozatos pincéjébe. Itt 
még röviden megbeszélték, hogy ki mihez tartsa magát. Zsongor elindult 
Marikáért. Könnyen rátalált a sötétben is az erdész lakásának bejáratára. 
Elővette kulcsait, bement a szobába, óvatosan fölfogta az alvó leányt, és 
levitte a pincébe. A lány ott már fölébredt. Azonnal megértette, miről van szó. 
Zsongor vezette öt, és a vitézekkel visszaindultak, hogy mielőbb odaérjenek a 
lovakkal várakozó embereikhez.
Egyszerre gyorsan egymás után hatalmas robbanások rázták meg a földet. 
Valahol mögöttük lehetett a robbanás. Az alagút szájához érve már azt is 
hallották, hogy a törökök riadót fújatnak, és nagy ide-odafutkározás van 
a várban. Nem történt volna ez a szerencsétlenség, ha Zsongor egyik hátrább 
maradt katonája nem ügyetlenkedi el a dolgot. Még a pincében talált valami 
oldaljáratot, azt akarta megnézni. Ehhez csiholt egy kis tüzet a kovakövéből. 
Jó száraz taplóját két-háromszor megforgatta a levegőben, és máris egész 
világosnak találta az üreget. Csakhogy az üregben nem volt semmi! Ekkor 
már hallotta mozogni pajtásait, eldobta a taplót, és indult vissza. Hanem 
a földön szalma is volt elhintve, löporos hordókat is cipeltek arra, azokból 
kiszóródott valami por, az tüzet fogott, a tűz meg úgy látszik valami 
gyújtózsinórhoz is érhetett. így robbant föl a löporos raktár. Az erdészlakás is 
a levegőbe röpült. Török Béla csak a másvilágon ébredhetett föl, mert 
darabokra tépte a robbanás.
Az életben maradt törökök máris ott voltak mindenütt a váron kívül. Bizony 
észrevették Zsongor embereit! Mind szembeszálltak a törökkel. Szörnyű 
öldöklés kezdődött. Egymás után vesztek el a magyarok. A túlélő kardélrc 
hányta őket. Zsongor lóra emelte menyasszonyát, vitézei is lóra pattantak. 
A törökök nyomukba eredtek. A zászlótartót három török is üldözte. Úgy 
látszott már, hogy egérutat nyer, amikor egyszerre egy másik török csapat 
elébe került. Bizony hiába csatázott a derék legény! Nem adta magát olcsón 
sem ö, sem a többiek.
Amikor Zsongor már egyedül maradt, egyre hátrább szorították. Tudta, hogy
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nincs menekvés. Már mögötte is zörögtek a kontyosok a sáncon. Hogy be ne 
kerítsék, megfordította a lovát, és a szikla felé vágtatott. Ott ugrott le, és zúzta 
halálra magát menyasszonyával együtt a mélységben.
Hanem a szőllősiek sem nézték a dolgot ölbe tett kézzel! A nagy robbanásra 
talpon volt az egész falu. Tudták, hogy bajban van a török. Kaszával, kapával, 
fejszével föl a hegyre! A maradék törököt mind egy szálig levágták. Néhány 
török az egyik pincerészbe bújt be. Ott védte magát. Azoknak szalmát 
nyomkodtak be a pinceablakon, aztán meg csóvát vetettek be, úgyhogy a füst 
meg a tűz emésztette el őket. Az égő vár messze látszott az éjszakában.
Amikor aztán hajnalodott, a romhalmazzá lett váron ott lengette a szél 
a magyar zászlót.
Valaki kivette az elesett zászlótartó kezéből, és kitűzte az üszkös vár falára.
Lent a hegy lábánál egy tisztáson ásták meg Zsongor vitéznek és kedvesének 
sírját. Szegény anyja nem élt már a fiúnak, de a síron mindig volt friss virág. 
A gondokban, vérontásban sok minden feledésbe ment, de ma is emlegetik 
még a tisztást, ahol Zsongor és menyasszonya pihennek, ma is Zsongorkőnek 
nevezik a sziklát, ahonnan az ifjú pár a halálba ugratott.»
Ebben a formában „Baranya múltja és jelenje” Pécs, 1896 I. kötete 164-166. 
oldalán találjuk leírva SZABÓ I. gyűjtésében. (Kövágószöllös, 1956.) 
E mondát színpadra is alkalmazták.
Az 1891 -ben alakult hajdani Mecsek Egyesület létrejötte után röviddel - már 
1892-ben - lépcsőket épített a sziklához, és vaskorláttal látta el annak lapos 
tetejét, hogy kevésbé balesetveszélyes kilátóként szolgáljon. Valóban 
megkapó kilátás nyílik innen a 300 m-rel alattunk fekvő Kövágószöllös és 
Cserkút falvakra, melyek a Cserkúti-medencében húzódnak meg. A falvaktól 
D-re emelkedő dombvonulatra, majd még tovább a Pécsi-síkságon csillogó 
Pellérdi halastavakra, a Dráva-síkságára, a dél-baranyai dombvidékre, (azaz 
a Hegyföldre). Szép, tiszta időben a horizont vonalát adó Villányi-hegységig, 
sőt a Dráva-Száva-közti, szlavóniai hegyekig (a Papuk-hegységig) is 
elláthatunk innen.
A szikla neve török eredetű és eredetileg Zongorkö volt. A Zongor törökül 
sólymot jelent; tehát a szikla magyar neve: Sólyomkő. Napjainkban inkább 
a kissé megváltozott Zsongorkő alakban használjuk.
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A Zsongorkő valódi története

hogy a bevezetőben már említettem, a Zsongorkő a Babás 
szerkövek mellett a Jakab-hegy egyik jellegzetes szikla
képződménye. Genetikáját tekintve nem egyéb, mint annak a közel 

függőleges kőzetfalnak kiugró, oszlopszerü, lapos tetejű része, amely a hegy 
meredek, D-i lejtőjének felső, hegyteteji peremén alakult ki a napjainkban is 
tartó és később vázolt anyagmozgások következtében. (1. kép)
A Mecsek Ny-i részén magasodó 
Jakab-hegy meredek, D-i 
kitettségü lejtőin a gravitációs 
anyagmozgás és a lejtőn lefolyó 
csapadékvíz felszínalakító 
munkájának következményeként 
nagy magasságú természetes 
sziklafalak és a tövüknél 
kezdődő nagy kiterjedésű 
köfolyások és törmelékkúpok, 
törmeléklejtők, törmelék
takarók találhatók. Mivel ezek a 
felszinformák és az őket kialakító 
folyamatok véleményünk szerint 
a Mecsek térségében épp itt 
fordulnak elő a legszebben, 
legtipikusabb kifejlődésben és itt 
található a Mecsek egyik 
legszebb kilátóhelye a Zsongorkő 
is kissé részletesebben foglal
kozunk ezekkel az 1978 óta 
természetvédelem alatt álló 
felszínformákkal.
A hegy D-i oldalán a miocén és pliocén korban lejátszódó lepusztulási, 
elsősorban tengerparti, abráziós folyamatok markáns tevékenységet 
végeztek, amelynek eredménye a hegy előterében egy széles tönkfelszín, 
hajdani szinlö kialakulása mellett, a magas és igen meredek lejtő, a hajdani 
part létrejötte lett. E lejtő hosszát és meredekségét még csak növelte 
a tengervíz levonulása után a Cserkúti-medencének kialakulása, a külső erők 
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denudációs, elsősorban kimélyítő tevékenységének hatása és a Mecsek 
hegység D-i előterének süllyedése. így érthető, hogy ezen a meredek lejtőn 
a tenger elvonulása után is folytatódott és napjainkban is tart a felszín 
pusztulása, amelyet főként négy erő végez:

1. A nehézségi erő (gravitáció) hatására végbemenő 
anyagszállítás: az ún. gravitációs tömegmozgások.

2. A lejtőn időszakosan lefolyó csapadékvíz, (pluviáció) mint 
szétterjedő vízlepel, és mint esőbarázdákban és árkokban 
összefutó vízfolyás egyaránt.

3. Egyes száraz időszakokban a szél (defláció) és
4. Hideg időben a talajfagy (geliváció) aprító és mállasztó, 

valamint anyagmozgató hatása.
Ez a denudációs és akkumulációs folyamat igen változatos mechanizmusú 
anyagszállítási részfolyamatokból tevődik össze, a sziklafalon tapasztalható 
egyszerű, de látványos gyorsasággal lezajló kőzetomlástól az enyhe lejtőn 
alig vagy egyáltalán észre sem vehető lassúsággal lefelé húzódó törmelék-, 
málladék-, vagy talajmozgásig. Ezek következtében egy változó 
magasságú, függőleges falból és egy nagyjából 30°-os rézsűből álló tört lejtő 
alakult ki a hegy D-i oldalának kb. 7 km-es szakaszán.
Bármilyen is a mozgás mechanizmusa, kialakulását és intenzitását a követ
kező tényezők szabják meg:

1. A lejtő szöge (magassága és hossza)
2. A kőzet és a belőle képződött törmelék- és málladék 

minősége,
3. A közetnedvesség jellege és mennyisége (ami a mindenkori 

éghajlat adottságaitól függ),
4. És természetesen a legfontosabb alapfeltétel az energia, amit 

a mindenkor és mindenhol jelenlevő gravitáció képvisel, 
mint reliefenergia. (Ennek nagysága az első feltétel 
nagyságától függ.)

1. A lejtő szöge a Jakab-hegy D-i oldalán általában 11°, de igen gyakoriak a 
30-35°-os lejtők is. Viszont a Zsongorkő és a Babás szerkövek, valamint a 
hajdani kőbányák területén mint pl. a Sasfészek a 90"-ot is megközelíti, vagy 
eléri.

A) A lejtő magassága: a Cserkúti-medence szintjétől (235 m) 
a Jakab-hegy kulminációs pontjáig (602 m) 370 m.

B) A lejtő hossza: az előbbi két pont között pontosan 2000 m.
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Ezek a lejtő viszonyok optimális adottságokat biztosítanak 
a csapadékvíz lehordó tevékenységéhez épp úgy, mint 
a gravitációs anyagmozgások számára is.

2. A kőzet és a belőle kialakult törmelék- és málladékanyag minősége.
A Jakab-hegy kőzeteinek kialakulása (2. táblázat és 4. ábra - lásd 23-24-25. oldal)
A lejtő hosszában - annak ellenére, hogy első rátekintésre egységesnek tűnik, 
mégis - eltérő, mivel különböző tulajdonságú, típusú, felső perm kori 
(Zechstein) homokkő összletek rétegfejei, illetve ezek törmeléke, málladéka 
képezik az „eredeti” felszínt.
A hegy és a lejtő legtetején (590-600 m-es tszf. magasságban) vékonypados, 
sokszor lemezes kifejlődésű, barnásvörös és vörös aleurit1 és homokkő: 
a P2z" jelű rétegeket találunk. Alattuk fakóvörös, szürkésvörös, lefelé 
mindig durvább szeművé váló keresztrétegzett homokkő: a P2z7 jelű 
rétegek helyezkednek el.
(2. kép) Ez utóbbi rétegek alkotják a Zsongorkö sziklafalát is.

Ezek alatt keresztrétegzett vörös, kavicsos homokkő a P2z6 jelű rétegek 
vannak, amelyek fekvőjét a 430 m-es tszf. magasságban az ún. 
főkonglomerátum a P2z5 jelű réteg képezi. A konglomerátum alatt fakó, 
lilásvörös, arkóza2 jellegű kavicsos homokkő és aleurit a P2z4 jelű rétegek 
találhatók. (3. kép)
Ezek fekvőjét Kővágószöllős és Cserkút község körül (tehát már a Cserkúti- 
medence alján), a felszínre került vörös és szürke betelepülésektől tarka, 
főként szürkészöld színű, arkóza jellegű homokkő és aleurit a P2z’ jelű, 
illetve a szürke színű homokkősorozat P2z2 jelű rétegei képezik. Ez utóbbi
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két kőzettípusnak a jelen geológiai időben már nincs különösebb 
felszínformáló szerepe, mert egyrészt a medence alján helyezkednek el, 
másrészt vékonyabb-vastagabb talajréteggel fedettek és művelés alatt állnak. 
A fent említett kőzetek nem csupán kialakulásuk vonatkozásában térnek el 
egymástól, hanem az ebből fakadó aprózódási és mállási tulajdonságaikban, 
tehát a külső erőkkel szembeni viselkedésük terén is. Ezt mutatják be 
a mellékelt 3. táblázat számadatai. Ezekből az olvasható ki, hogy a különböző 
kőzettípusok miként reagálnak az aprózó és mállasztó hatásokra. 
Pontosabban százszor történő, 12 óra vízbeni áztatás, majd ezután 12 óra 
+ 40‘ C-on történő szárítás (A), illetve 12 óra + 20°C-os vízben történő áztatás 
és 12 óra -20 "C-on történő fagyasztás (B) után, a kőzet tömegének hány %-a 
vált 20 mm-nél kisebb (tehát már a „talaj” kategóriába tartozó) 
szemcsenagyságúvá.
Legintenzívebben a hegy és a lejtő legtetejét felépítő P2z8 jelű és a konglo 
merátum feküjét, valamint a Cserkúti-medence legnagyobb hányadát alkotó 
P2z4 jelű kőzetek, legkevésbé a konglomerátum fedőjét képező P2z6 jelű 
kőzetek aprózódnak és mállanak. Az előző két kőzettípus tömegének több, 
mint 50 %-a, míg a konglomerátum fölötti, kavicsos P,z6 jelű homokkőnek 
csupán 0,5 %-a aprózódott és mállott le, vagyis majdnem 100-szoros 
különbség áll fönn e téren a kétféle kőzet anyaga között.
A P2z5 jelű főkonglomerátum is elég jól ellenáll. Tömegének 5,4 %-a 
aprózódott és mállott le, míg a többi kőzet viszonylag gyorsan, nagy 
intenzitással kezd aprózódni, de később rajtuk lelassul ez a folyamat 
(3. táblázat).
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A Jakab-hegy egyes kőzeteinek aprázódási-mállási folyamata 
egy 500-600 g súlyú kődarab esetén a kőzetről levált 20 mm-nél 
kisebb átmérőjű darabok súly %-ában k

A = nedvesítés szárítás
B = nedvesítés fagyasztás
* = a 93. alkalommal teljesen szétesett

KŐZETTÍPUS MÓD- 
SZER

ALKALOM ÖSSZES10 20 50 100

I. P2z8 A 0,17 0,36 0,43 0.52 50,26B 2,50 2,97 3,75 100,00*

II. P2Z? A 11,70 12,07 12,26 12,37 15,35B 0,28 1,39 2,57 18,32

III. P2z6 A 0,45 0,53 0,53 0,53 0,51B 0,15 0,38 0,40 0,49

IV. P2Z5 A 0,30 0,37 0,39 0.43 5,40B 0,43 0,71 0,94 10.36

v. P2Z4 A 0,39 1,69 3,57 4.23 50,25B 68,70 70,32 72,52 96.27

'----- "—•----- ------------- 1 ....." >........ «..... ...... ...... . ■

A legmeredekebb, függőleges sziklafalak - amilyen a Zsongorkö is - 
a fakóvörös- és a kavicsos, vörös Jakab-hegyi homokkövön és a főkonglo- 
merátumon alakultak ki. A jól aprózódó és málló Zechstein, arkózás 
homokköveken már jóval szelídebb lejtők találhatók.

3. A közetnedvesség jellege és mennyisége területünkön a mindenkori 
éghajlati adottságok, pontosabban a csapadékmennyiség és a hőmérséklet 
függvénye. Ezek a tényezők viszont az utóbbi 2 mi I lió év alatt (amióta létezik 
a hegy D-i lejtője) elég sok alkalommal és nagy különbségek között változtak. 
A pliocén végén a maihoz hasonló, csak kissé melegebb volt a klíma. 
A pleisztocénban viszont erőteljes lehűlések és felmelegedések, illetve 
viszonylag „hideg, száraz” és „meleg, nedves” éghajlatú évezredek 
váltogatták egymást.
Morfológiai szempontból ez azért fontos, mert nem csupán a kőzetek 
aprózódási és mállási folyamatainak intenzitása, hanem a lejtőn történő 
anyagmozgás minősége és mennyisége is ezek szerint változott. 
Leegyszerűsítve a problémát azt mondhatjuk, hogy:
A „hideg” időszakokban az aprózódás elsősorban a kifagyásos aprózódás 
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(geliváció) és a talaj faggyal kísért gravitációs anyagmozgások voltak 
a jellemzők, míg a mállási folyamatok és a csapadékvíz leöblítő és a szél 
hatására lezajló anyagszállítás alárendelt szerepű lehetett.
A „meleg” időszakokban a mállási folyamatok és a csapadékvíz lemosó 

anyagszállítása (pluviáció) amelyhez néha a szél (a defláció) is hozzájárult 
volt a domináns folyamat, míg a gravitációs anyagmozgatás és az inszolációs 
aprózódás folyamatai háttérbe szorultak.
A pleisztocén időtartama alatt 11 alkalommal történt ilyen jellegű 
éghajlatváltozás, mivel 6 glaciális, azaz „hideg” és 5 interglaciális, azaz 
„meleg” éghajlatú időszakról van tudomásunk az Alpok és a Kárpát-medence 
vidékén.
A Jakab-hegy D-i oldalán található törmeléklejtőket, mint periglaciális 
lejtőüledékeket először Pozsár Vilmos írta le 1985-ben. Véleményünk 
szerint azonban az általa leírt folyamatok és formák nem csupán fosszilis, 
hanem recens, ma is működő, élő folyamatok és ma is fejlődő formák. 
Ugyanis a mintegy 10 ezer év óta tartó jelenkor (Holocén) sem volt mindig 
olyan éghajlatú, mint ma. Ezek a folyamatok a jelen kor időszakaiban (fenyő, 
nyír, mogyoró, tölgy, bükk I. és II. fázisok) is működtek kisebb-nagyobb 
intenzitással és ma is tapasztalhatók a területen.
Mi a helyzet ma. A jelenlegi éghajlati körülmények között télen elsősorban 
a kifagyásos aprózódás, nyáron viszont az inszolációs aprózódás, a tavaszi 
és őszi, nedves időszakokban a mállás folyamatai teszik instabillá a meredek 
sziklafelszíneket. Az aprózódási folyamatok ma is igencsak erőteljesek, mivel 
a nagy lejtőszögü, D-i expozíciójú lejtő jóval több napsugárzási energiát kap, 
mint egy sík felszín, vagy mint egy É-i kitettségü terület. Ez azt jelenti, hogy 
a derült téli nappalokon megolvadhat a hó a meredek homokkösziklákon és 
réseibe szivárogva az éjszakai erőteljes lehűléskor megfagyva komoly 
kifagyásos aprózódást idéz elő. Nyáron viszont az erős nappali felmelegedés 
és az éjszakai lehűlés hökitágulásos (inszolációs) aprózódást idéz elő. 
Mindezekből következik, hogy napjainkban is bőségesen rendelkezésre áll 
a hegy ezen szakaszán az az anyagmennyiség, mely a gravitációnak és a lejtőn 
lefolyó csapadékvíznek esetenként a szélnek és a talajfagynak 
engedelmeskedve legördül vagy lecsúszik a lejtön. Ebben csupán, mint gátló 
tényező, a mai dúsabb (erdei) vegetáció lép föl, de a gyors tömegmozgásokat 
ez sem tudja meggátolni. A lassú, csúszási folyamatokat pedig az jelzi, hogy 
az ilyen helyeken élő fák törzsei meggörbülnek, vagy gyökerestül kidőlnek; 
tehát csak lassítják, de meg nem szüntetik a folyamatot.
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Butzer, K. W. úgy jellemzi a nagy szintkülönbségü területek meredek 
lejtőinek tömegmozgásait, hogy: a függőleges sziklafalakról meredek, sziklás 
hegyoldalakról (amilyenek területünkön a Zsongorkő, a Babás szerkövek és 
a felhagyott, régi kőbányák területén találhatók) az előbb említett aprózódási, 
mállási folyamatok során keletkezett kődarabok vagy nagyobb 
kőzettömegek, tömbök lehullanak, legurulnak. (Ezek súlya akár több tonna is 
lehet!) A leváló darabok szabadon zuhannak, majd tovább gördülnek lefelé 
a lejtön. A sokszori ütközések energiája további kőzetrészecskéket taszít 
lefelé, illetve új energiát ad a régebbi kőzetomlások felgyülemlett 
törmelékének. E folyamatok során a keletkezett kőzetdarabok, lemezek, 
hasábok, vagy tömbök mérete csökken (tovább aprózódik), végül 
megállapodnak a sziklafal lábánál vagy a lejtöderék alsó szakaszán. 
Az egymást követő kőzetomlások és a fellazult kődarabok szüntelen pergése 
felhalmozzák a gyűjtőnéven törmelékkúpnak nevezett lejtőüledéket. 
A szögletes kőzettörmelékből álló, és a finom szemnagyságú anyagot 
egyáltalán nem, vagy alig tartalmazó törmelékkúp a hegyoldalakon 
vékonyabb-vastagabb, nem összefüggő leplet, vagy kiterjedt vastag takarót 
alkot (területünkön mindkét változat előfordul). A törmelékkúpok felszínének 
lejtése általában 26" és 36° között van.
A mindenkori szöget a szabadesés úthossza, a közetrészecskék szögletessége 
és mérete, valamint a felhalmozódott törmelék vastagsága szabja meg. (Ezért 
találhatók nagy felszíneken ilyen lejtésű területek a hegy D-i lejtőjén.)
A törmelék lej tön belüli lassú mozgást törmelékhúzódásnak, másként száraz 
folyásnak nevezzük. Az egyes kőzetdarabok, a friss kőzetdaraboktól nyert 
ütközési energia hatására, mindig valamivel lejjebb állapodnak meg a lejtőn. 
Általánosabb azonban az a mechanizmus, amelyet egyszerűen a napi 
hőmérsékletingadozás működtet: hő hatására a kőzettörmelék kitágul, 
lehűléskor pedig összehúzódik. Ez azt jelenti, hogy sok kőzetdarab, amikor 
eredeti méretét visszanyeri, egy kissé lejjebb kerül a lejtőn. Évek során ezek a 
hatások összegződnek, aminek az a következménye, hogy a kőzettörmelék 
meghatározott irányban, lefelé vándorol a lejtőn. Amikor a kőzetdarabok 
között a víz jéggé fagy, tágulásával és az olvadáskor bekövetkező 
összehúzódásával, valamint a jégnek a súrlódást csökkentő hatásával még 
inkább kiváltja a törmelék húzódását lefelé a lejtőn. A törmelékkúp 
felszínének lejtése az alsó szakaszán 25°-ra, vagy még kevesebbre csökken és 
a növényzet meg is állíthatja. Ezen a ponton a törmelékhúzódást rendszerint 
a tömegmozgás más fajtái váltják fel: a száraz időszakokban a talajkúszás,
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nedves időben, pedig a lassú talajfolyás (szoliflukció). Mindezek 
következménye a fatörzseken tapasztalható elgörbülés, a fa elferdülése, végül 
kidölése, mely területünkön is gyakran előforduló jelenség. (4. kép)

AZsongorkő fölött, közvetlenül a hegy peremén még egy érdekes morfológiai 
jelenség található: az ún. „Remetebarlang”. Léte, noha valószínűleg részben 
antropogén, emberi eredetű, szintén geológiai és morfológiai érdekesség, 
mert homokkőben igen ritkán keletkeznek barlangok. Nagysága csupán
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néhány négyzetméter (5. kép). Kialakulása a térben változó és eltérő fizikai
kémiai tulajdonságokkal rendelkező Jakab-hegyi homokkő szelektív 
denudációjával magyarázható. Ott, ahol lágyabb, mállékonyabb anyagú volt 
a kőzet, az exogén erők hatására intenzívebben pusztult s így a szikla oldalán 
egy nagyobb bemélyülés, kavema képződött, melyet a jól rétegzett, 
engedékeny homokkőben az ember könnyen tovább tudott tágítani, alakítani. 
Lehetséges, hogy már 1225-ben - a Jakab-hegyi Pálos-kolostor megépítése - 
előtt itt élt remeték készíthettek maguknak szálláshelyet e természetes 
üregből. Innen ered a barlang neve is.
A Zsongorkő és környéke egyébként a Jakab-hegyi homokkő klasszikus 
feltárása, mivel itt természetes úton jött létre az a függőleges sziklafal, ahol 
nagy vastagságban lehet áttekinteni a húspiros, lilás, helyenként kavicsos 
homokkőösszletet, melynek anyaga mozgó, hullámzó tengervízben rakódott 
le. Az állandóan változó irányú mozgás hatására a rétegkötegek nem 
párhuzamosak, hanem hegyes 
szögben metszik egymást. (14. 
kép) Ez a már említett kereszt
rétegzettség jelensége, ami az 
előbb említett Remetebarlangnál 
is meg-fígyelhető.
A Jakab-hegy D-i oldalán 
a törmeléklej tök formájában fel
halmozódott akkumulációs 
felszíneknek két típusát 
ismertük fel a bennük található 
törmelékanyag szemcsenagyság 
szerinti elrendeződése alapján.
Az első törmeléklejtő típus a 
homokkösziklák alján kialakuló 
akkumulációs felszín. Erre, azon 
kívül, hogy a legnagyobb 
kiterjedésű (hosszú és széles) az 
jellemző, hogy a bennük 
felhalmozódott, felgyülemlett 
anyag szemcsenagysága 
fokozatosan finomodik, a lejtőn 
lefelé haladva egyre kisebb
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szemcsenagyságúvá válik. A függőleges 
sziklafal alatt közvetlenül nagy, akár több 
mázsás tömbök, darabok, majd egyre 
kisebbedő kavics, homok, iszap szem
nagyságú anyag válik uralkodóvá. Ilyen 
törmeléklejtök a hegy D-i oldalán a Fonó
háttól kezdve Ny-felé több is található, 
egyrészt a természetes kialakulású szikla
falak alatt, de a hajdani kőfejtők bányafalai 
alatt is. Legszebb, legimpozánsabb 
képviselője a Zsongorkő alatti lejtőn 
található. (6. kép)

A második törmeléklejtő típus a konglo
merátumból álló függőleges sziklafalak alatti 
lejtőn található. Ezek jóval kisebbek, 
rövidebbek, de bennük a törmelékanyag úgy rendeződik el, hogy a sziklafal
tövében itt is a nagy, több mázsás tömbök találhatók, de ezek után a lejtőn
lefelé haladva hirtelen lecsökken a szemcsenagyság, majd fokozatosan 
növekszik, és ismét csökken. E jelenségnek az lehet a magyarázata, hogy az 
első típusnál a sziklafalról leváló kisebb-nagyobb kődarabok szögletesek,
sokszor laposak, táblásak, lemezesek, tehát 
gördüléssel közvetlenül nem juthatnak el 
nagy távolságra. Ugyanakkor a konglo
merátumfalról leváló kisebb darabok viszont 
- hajdani keletkezésükből eredően - jól 
görgetettek, gömbölyded alakúak. így 
a sziklafaltól nagyobb távolságra is képesek 
elgurulni s ezért csak távolabb gyülemlenek 
össze, halmozódnak fel. A lejtő további 
szakaszára viszont megint csak a kisebb 
szemnagyságú anyag kerül le. Ennek az 
akkumulációs felszínnek az egyik legszebb 
példáját a Babás szerkövek Ny-i végén, az ún. 
„Jubileumi kereszt” alatti lejtőn találhatjuk 
meg.
(4. táblázat és 7. kép)
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A kétféle törmelékkúp anyagának szemcseösszetétele 
súly %-han a Jakab-hegy D-i lejtőjén

I. VI. = a mintavételi hely száma a lejtés irányában lefelé haladva 
+ - < 1 %

finom kavics 
durva kavics

HELY
FRAKCIÓ

a b c d e f g h

Zsongorkő 
alatti 

törmelékkúp

I. + 2 3 7 18 27 30 13
II. 0 0 2 7 17 37 24 13
III. 0 1 2 8 18 43 26 2
IV. + 4 6 9 17 39 23 2
V. + 4 4 6 16 48 22 0
VI + 6 9 10 23 38 20 0

Babás 
szerkövek 

alatti 
törmelékkúp

I. 0 6 4 11 23 28 19 9
II. 0 0 2 5 12 25 23 33
III. 0 0 1 4 8 15 21 51
IV. 0 1 1 6 12 32 41 2
V. + 2 3 13 23 40 18 1
VI. 1 6 5 11 22 37 17 1

Szemcseátmérő ni in-ben: a = 0,032 — 0,063 
b = 0,063 — 0,125 
c = 0,125 —0,250 fin

om

d = 0,250 — 0,500 
e = 0,500— 1,000 
f- 1,000— 2,000 du

rv
a

A Jakab-hegyi antiklinális D-i szárnyán a Cserkúti-domboknál a felszínen 
lévő homokkő és a konglomerátum hasonlóan pusztul, de itt a domborzati 
adottságok miatt (rövid és kis szögű lejtő) nem tudtak ilyen felszínformák 
kialakulni. A szétmorzsolódott konglomerátum kavicsát clteregetve 
megtalálhatjuk a hegy D-i lábánál is. Volt idő, amikor Somogyi Géza szerint 
ezt Mecsekalja egészségháza előtt, a rét egy kis kerek halmából beton 
készítésére bányászták ki Pécs építkezéseihez.
A fent vázolt törmeléklejtők sajátos anyag-elrendeződésének a gravitáción 
kívül természetesen még egy alapvetően fontos kialakítója van, a már említett 
és a lejtőn lefolyó csapadékvíz úgy is, mint szétterjedő vízlepel de úgy is, mint 
apró barázdákban és árkokban összefutó, időszakos vízfolyás: esöbarázda. 
Ugyanis a lejtőn történő anyagmozgás fizikai törvénye értelmében a nagyobb 
tömegű test távolabbra gurul a lejtőn, mint a kisebb tömegű (mozgási 
energiájuk különbsége miatt). Ezért mindig a lejtő alján kellene a nagy 
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átmérőjű, durva szemnagyságú daraboknak elhelyezkedni. Ennek 
kialakulását viszont a kőzetdarabok szögletes voltából eredő nagyfokú 
súrlódás, valamint a növényzettel, erdővel való fedettség nem teszi lehetővé, 
viszont a pluviációs lejtőleöblítés már könnyebben és távolabbra szállíthatja 
lefelé a kisebb átmérőjű, finomabb szemnagyságú törmeléket.
A felszínfejlődés fent leírt folyamatai tehát már igen régtől tartanak a Jakab- 
hegy D-i oldalán. Legintenzívebbek nyilván a pleisztocén váltakozó éghajlatú 
időszakában voltak, de - ha valamivel kisebb intenzitással - még ma is 
tartanak, napjainkban is élő, működő folyamatok.
Mindezek után felvetődhet az a kérdés, hogy eme sajátos jelenségsorozat és az 
eredményeként kialakult felszínformák a Jakab-hegynek miért csak itt, a D-i 
oldalán találhatók meg. Ennek szerintem két oka van:

1. Alapvetően a hegy morfológiai jellege, azaz aszimmetrikus 
voltából eredően, a D-i lejtő sokkal meredekebb. Ez egyrészt 
a szerkezet, boltozat jellegének aszimmetriájából, másrészt 
a korábbi, tengeri abrázió itteni, erősebb voltából jött létre. 
Ennek a meredek lejtőnek az intenzív továbbfejlődése 
A tercierben az abbrázió, a kvarterben pedig a gravitáció 
hatására lejátszódott denudációs folyamatok és a Cserkúti- 
medence kimélyülése (deráziója).

2. A D-i expozíció és a nagy lejtőszög miatt az itt kialakult 
sajátos mező- és mikroklíma jellemzői, azaz az erőteljes, 
nagyfokú höingadozás, kifagyás és a felgyorsuló légáramlás 
következménye.

A hegy többi lejtőjén ezek az adottságok ilyen komplex módon nem jöttek 
létre, ezért ott az effajta lepusztulási folyamatok és formák sem alakulhattak 
ki.

A BABÁS SZERKŐ VEK

A Bahás szerkövek mondája

hj serkút fölött egy keskeny út vezet a Jakab-hegyi romokhoz. Az út
■ mellett szokatlanul nagy sziklák állnak, mintha őriznék az utat, 

s figyelmeztetnék az arra járókat a tátongó szakadékra. Esömosta, 
szélszárította, fagymorzsolta sziklák ezek. Ki tudja, milyen időtlen idők óta 
állnak már itt, mennyit harapdált rajtuk az idő vasfoga, de annyi bizonyos, 
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hogy sok-sok esztendő viharait kiállva is emberalakot formáznak. Hogyan 
kerülhettek ide?
A Jakab-hegy tövében, egy kis faluban, Cserkúton, élt két gazdag család. 
Megvolt mindenük, amit csak szemük-szájuk kívánt. De ők még ennyivel sem 
elégedtek meg, még gazdagabbak akartak lenni. Mindegyik családnak volt 
egy lánya. Még gyermekek voltak, de a szüleiknek már mindegyre azon j árt az 
eszük, hogy melyiknek akad előbb kérője. A két család állandóan versengett, 
egyelőre azon, hogy melyikük tudja gazdagabban férjhez adni a lányát. Ezért 
fogukhoz verték a garast, zsaroltak, csaltak. Ahol csak tehették, kihasználták 
a szegényeket. De ha a lányuk öltöztetéséről volt szó, nem számított a pénz. 
Úgy járt mindenik, mint a hercegkisasszonyok, bíborban, bársonyban.
Amikor a lányok eladósorba cseperedtek, egyszer egy ismeretlen koldus 
vetődött a faluba. Házról házra járt, s könyörgött alamizsnáért. Minden háznál 
kapott valamit, vetettek neki egypár krajcárt, egy-egy darab kenyeret vagy 
legalább jó szót. Vesztére betért a gazdagokhoz is. Amikor az egyik házban 
meglátták, hogy belépett az udvarba, még meg se szólalhatott, a gazda 
ráuszította a kutyákat. Nem is ment tovább, visszafordult, és amikor behúzta 
maga mögött a kisajtót, akkor nyitotta csak ki a száját:

- Amikor a legboldogabbak akartok lenni, akkor válj átok kővé!
A koldus szerencsét próbált a másik gazdánál is. Pedig jobban tette volna, ha 
ezt a házat is elkerüli. A gazda utasította a szolgáit, hogy zavarják el a koldust. 
Azok nemcsak zavarták, hanem meg is verték szegényt. Annyi ideje azért volt, 
hogy elmondja itt is:

-Amikor a legboldogabbak akartok lenni, akkor váljatok kővé! 
Rá se hederítettek a koldus szavaira; telt múlt az idő, és el is felejtették. 
Közben sok minden történt. Hogyan, hogyan se, a két gazdag leánynak 
egyszerre akadt kérője, mivel egyik sem tudott olyat tenni, amit a másik 
nyomban utána ne csinált volna. így esett, hogy a lakodalmat is ugyanarra 
a napra tűzték ki. Közeledett pünkösd ünnepe, az esküvő napja; azt akarták, 
hogy ne csak a családnak, hanem a messze környéknek is hosszú ideig 
emlékezetes maradjon ez a nap. Készültek is rá már hetekkel előbb, hogy 
mindenki jól érezze magát, és a fiatalok is meg az öregek is boldogok 
lehessenek.
Felvirradt a nagy nap. A két család között még nem szakadt vége a titkos 
vetélkedésnek. Most aztán a falu fölső végén lakó gazdag ember házából 
a násznép korábban elindult a Jakab-hegyi kápolnához esküvőre, mint az alsó 
faluvégi gazdag ház násznépe. Sikerült hát végre megelőzni a másikat! Mire
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a késedelmesek észbekaptak, a másikak már régen fönn voltak a templomnál, 
így történhetett, hogy amikor az elkésett násznép fölfelé tartott a hegyen, 
a másikak már jöttek visszafelé az esküvőről. És éppen ott találkoztak, ahol 
a legkeskenyebb az út, és kétoldalt ott a mély szakadék. Lett aztán szóváltás, 
pörlekedés, már hajba is kaptak az indulatosabbak. A keskeny úton 
megfordulni nem lehetett, valamelyik csapatnak vissza kellett volna menni 
kocsikkal, lovakkal az út felső vagy alsó végére, ahol az út kiszélesedik. Csak 
így kerülhették volna el egymást. Mindegyik csapat talált kifogást. A hazafelé 
tartók semmiért se akartak a meredek hegyoldalon visszafelé menni a sok 
lakodalmas kocsival. Attól tartottak, hogy a lovak megvadulnak, és 
belefordítják őket a szakadékba. A késedelmesek? Már bizony ők se mennek 
vissza egy tapodtat sem! Igaz, hogy lejtőnek könnyebb volna, de hát már 
amúgy is elkéstek. Annyira, annyira, hogy a két gazda már pukkadozott 
mérgében, mivel egyik sem akart engedni, nehogy csorba essen a tekintélyén. 
A sok szóváltás után egyszerre fakadtak ki:

-Inkább kővé válunk, de nem mozdulunk innen egy tapodtat se!
Abban a szempillantásban mind a két lakodalmas menet kővé változott. 

Beteljesült hát a koldus 
átka, amelyet már réges- 
régen elfelejtettek.
Ezek a kővé vált 
emberek láthatók még 
ma is a Jakab-hegy 
oldalában. Van olyan 
ember formájú kő, 
amely mintha ostort 
tartana a kezében. 
Egyik-másik kőalak 
mellett láda formájú 
kövek vannak, ezek a 
kővé vált menyasszony 
tulipános ládái. A régi 

időkben lakodalmas köbálványnak mondták, újabban pedig lakodalmas 
köveknek, nászsziklának is nevezik őket. (11. kép)
A fent leírt mondát SZABÓ Ida gyűjtötte Kövágószöllösön 1956-ban és 
a Baranyai Művelődés c. folyóiratban jelent meg 1957 júniusában 
a 73-76. oldalon. Egyébként ennek a mondának igen gazdag hagyománya 
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van. Még Móricz Zsigmond is megemlékezett róla a Pécsi Napló 1928. 
december 25 -i számában. (8. kép és 4. ábra)

4. ábra
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A Babás szerkövek valódi története

a a Jakab-hegyen járva jobban szemügyre vesszük az elénk meredő 
sziklafalakat, jellegzetesen vörös színük mellett rögtön feltűnik 
másik jellemző tulajdonságuk: a réteges felépítésük. Az ilyen fajta 

rétegzettség az üledékes kőzetek legfőbb ismertető jegye. Az üledékes 
kőzetekről, pedig azt kell tudni, hogy: a Föld felületén instabillá 
(bizonytalanná) vált földkéreganyag korábban képződött kőzetei 
aprózódásának, mállásának, elhordásának (szállításának), 
lerakódásának (szedimentációjának) és kőzetté válásának 
(diagenizálódásának) komplex (együttes) termékei. Ha tehát a Babás 
szerkövek és környezetük kőzeteinek történetét akarjuk megismerni, akkor 
azokra a kérdésekre kell megkeresnünk a tudományos magyarázaton alapuló 
választ hogy hol, mikor és miért vált instabillá a felszín, hogy történt az ott 
lévő kőzetek aprózódása és mállása, milyen erő, vagy erők szállították el 
onnan az anyagot, milyen körülmények közt zajlott le a lerakódás és a kőzetté 
válás. Mindezekre a kérdésekre a hegy területén és tágabb környezetében 
végzett geológiai kutatások adják meg a választ.
Lovász György 1977-ben azt írta a Babás szerkövekről, hogy: „A permi 
homokkőben keletkezett ún. Babás szerkövek keletkezése még nem 
egyértelműen tisztázott. Kialakulásukban feltehetően szerepet játszottak 
a kőzetben található helyi repedések is, a homokkőben tömzsösen található 
kvarcitosodáson kívül. Ez utóbbit kémiai elváltozás tette lehetővé 
feltehetően, hogy a pleisztocén végén többek között a defláció hatására sajátos 
oszlopos formák jöjjenek létre.”
Véleményünk szerint a Babás szerkövek kialakulásának a Jakab-hegy 
lejtőjének c szakaszán, a felszínen lévő kőzetek egymástól eltérő aprózódási 
és mállási tulajdonságai, a településük módja és helyzete, valamint 
mindezekből kifolyólag a denudációs folyamatok szelektív lezajlása az 
okozója. Vagyis elsősorban közetminöségi és települési problémáról van szó. 
Ugyanis a hegyoldal eme magassági szintjében három, egymástól merőben 
eltérő tulajdonságú kőzet helyezkedik el egymás fölött.
Középütt a Jakab-hegyi főkonglomerátum 10-15 m vastag rétege (a P,z5 jelű 
réteg) található. Ennek fedőjét az alsó triász Jakab-hegyi homokkösorozat 
legalsó tagja, a vörös, kavicsos, keresztrétegzett homokkő (a P2z6 jelű 
rétegek) képezik. A konglomerátum feküje pedig a felsöperm (Zechstein)
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világos, vörös, aleuritos, arkózás homokkő (a P2z4 jelű réteg). E három 
kőzettípusnak igen eltérő a szemnagysága és anyagi összetétele, 
cementálódása és diagenizáltsági foka, vagyis fizikai és kémiai tulajdonsága.
(3. kép)
A Jakab-hegyen a külső | 
erők pusztító tevékeny
ségével szemben az összes, 
felszínen lévő kőzet közül 
legellenállóbb a konglo
merátum fölött fekvő kavi
csos homokkő. (12. és 13. 
kép) Ennek a kőzetnek az 
anyaga kvarc és foldpát, de 
az utóbbi részaránya nem 
jelentős, tehát nem arkóza 
típusú. Kötőanyaga kova 
(tehát szintén kemény, 12. kép

ellenálló anyag), festő
anyaga finom eloszló hematit (vörös vasérc). Ezért annak ellenére, hogy 
rosszul osztályozott, mégis kemény, szilárd, fagyálló. (E jó tulajdonságai 
miatt bányászták és a helyi meg a környéki, sőt még a pécsi építkezéseknél is, 
már régtől fogva fel is használják.)
A konglomerátum alatt elhelyezkedő világos vörös homokkő már jóval 
kisebb állékonyságai. Rosszul osztályozott, magas foldpát tartalmú, arkóza 
típusú. Kötőanyaga kovás, szericites. Ezért az előzőhöz képest sokkal kisebb 
az ellenállása a külső hatásokkal szemben. Erőteljesen aprózódik és mállik, 
szétmorzsolódik. Ugyanis a szericites kötőanyag és a földpátszemcsék vízben 
oldékonyabbak, kémiailag aktívabbak, mint a kova, vagy a kvarc.
Maga a konglomerátum a kettő között foglal helyet a külső erőkkel szemben 
tanúsított ellenállás terén is. Nagy (sokszor ököl, akár gyermekfej nagyságú), 
legömbölyített görgetegből, kavicsból és durva homokból áll. Ennél fogva, ha 
egy-egy „szemcséje” meglazul és kihullik a falából, helyén nagy térfogatú 
üreg, hézag képződik, ami lepusztulási folyamatát - annak ellenére, hogy 
maguk a szemcsék igencsak kemények, mivel főként kvarcból és 
kvarcporfirból állnak-nagymértékben elősegíti.
Ennek bemutatására szolgál az 5. táblázat, amelyben az látható, hogy a három 
kőzettípusnak hogy alakult az aprózódási, mállási folyamata a száz 
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alkalommal történő vízben való áztatás és kiszárítás (+ 40 °C-on) (A), 
valamint a száz alkalommal történt fagyasztás (- 20°C-on) és felengedtetés 
(+20 °C-on) (B) hatására.

A fentieket figyelembe véve a ma is látható Babás 
szerkövek kialakulása tehát úgy történhetett, hogy:

• A hegy meredek, D-i kitettségü törmelékkel 
borított lejtőjén, a gravitációs anyag
mozgások mellett az időszakosan 
működő pluviációs, csapadékvízi és kisebb 
mértékben a deflációs, szél általi erózió is 
tevékenykedett. Ezek hatására kisebb- 
nagyobb esöbarázdák és deflációs árkok 
alakultak ki a lejtőn. (9. kép)

• Mivel a konglomerátum alatti homokkő 
sokkal pusztulékonyabb mint a konglo
merátum és az azt fedő homokkő, 
a konglomerátum és feküje érintkezési 
vonalán egy nagyjából függőleges falú 
eróziós réteglépcső alakult ki azáltal, hogy 
ez az alsó homokkő erőteljesebben pusztult 
és denudálódott, mint az öt fedő 
konglomerátum. (10. kép) Ezáltal 
a konglomerátum egyúttal meg is védte 
a közvetlenül alatta fekvő homokkövet 
a további lepusztulástól éppúgy, mint 
a konglomerátumot az ö fedőközete.

• Az eróziós réteglépcső kialakulásával a helyileg megnövekedett 
reliefenergia lehetővé tette és elősegítette az esőbarázdák intenzív 
hátráló és függőlegesen bevágódó növekedését a konglomerátum 
fedőjébe és magában a konglomerátumban is, ami a lépcső 
feldarabolódásához vezetett. Mivel minden külső erő szelektíven 
végzi lepusztító tevékenységét, a konglomerátum és fedője térben
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(horizontálisan és vertikálisan) változó ásvány-kőzettani és 
szemcsenagyság szerinti összetételétől és a konglomerátumréteg 
vastagságától függően ezek a barázdák egyes helyeken csak igen 
keskeny, de mély réseket, másutt szélesebb bevágódásokat 
alakítottak ki. Közben az egész lejtő általános lepusztulása miatt 
a konglomerátum és fedője egyre magasabb lépcsővé fejlődött.

A konglomerátummal együtt fedőrétege is felszabdalódott és mivel 
annak fiziko-kémiai tulajdonságai térben változóak, egyes helyeken 
teljesen erodálódtak a konglomerátum felszínéről, másutt továbbra is 
rajta ültek, felszínükön maradtak, de mindinkább koptak.

Az esöbarázdák továbbfejlődése: hátravágódása és oldalágak 
képződése során sok esetben a konglomerátumtömbök és 
a „sapkaként” rajtuk ülő homokköréteg maradványok különálló 
oszlopokká alakultak.

Mivel a konglomerátum feküje jól aprózódó és málló arkózás 
homokkő, sőt a két közetféleség között egy diszkordancia-felszíncn 
kialakult vékony mállási réteg is található, ami még a homokkőnél is 
pusztulékonyabb, ezek kimosódása oda vezethet, hogy a felettük álló 
oszlop elvesztette stabilitását és elbillent, lecsúszott, vagy ledőlt 
a lejtőn és a folyamat egy hátrábbi felszínen kezdődött elölről.

A csapadékvíz lineáris tevékenysége mellett természetesen a felületi, 
areális leöblítő tevékenysége is érvényesül, ami a különböző 
keménységű homokkörétegek különböző intenzitású, erősségű, 
további pusztulását, lekerekítését s így mikroformákban való 
gazdagodását eredményezi. Elsősorban a rétegek közti hézagok 
mentén szembetűnő a kipusztulás, amiben a fagyhatású és inszolációs 
aprózódásnak valamint a szél deflációs tevékenységének is döntő 
szerepe van. így a hézagok tágulásával, igen érdekes, lekerekített élű 
lépcsők, párkányok, kögombák alakultak ki az egyes 
konglomerátum-tömbökön ülő homokkő „sapkákon”, vagy már 
a lépcső mögött kipreparálódott, s ezért környezetéből kiemelkedő 
homokkő tömbökön. A mikroformák gazdagságát a homokkő 
vékonyabb-vastagabb keresztrétegzettsége még csak fokozza. Sok 
esetben ezek a rétegfejek úgy néznek ki, mint az egymásra folyt 
vékony lávarétegek (köteles láva). (13. kép)
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A fenti folyamatok intenzitása 
a régebbi földtani korokban - az 
éghajlatváltozások és ingado
zások, valamint az állandóan 
változó időjárási viszonyok 
különbözősége miatt - termé
szetesen más és más volt. 
A pleisztocén kor hideg és 
száraz glaciális periódusaiban 
a fagyhatású aprózódás és 
mállás, valamint a defláció 
uralkodott a gravitációs anyag
mozgások mellett. Az inter- 
glaciálisokban a csapadékvíz pluviális hatása volt a domináns, természetesen
a gravitáció által végrehajtott lejtömozgások mellett.
Az egész folyamatrendszer mintegy 2-3 millió évvel ezelőtt a pleisztocén kor 
végén kezdődhetett el, amikor az egész vidék szárazulattá vált, tehát megszűnt 
a tenger felszínformáló munkája.
A szélnek - legalább is napjainkban - kisebb szerepe van e formák 
kialakításában. Egyrészt azért, mert az éghajlat nedvesebb, csapadékosabb 
annál, hogy a felszín hosszú ideig száraz maradjon, másrészt azért, mert 
e meredek lejtőkről a homokszem nagyságú törmeléket a kisebb esők is 
lemossák, tehát nincs megfelelő szemnagyságú anyag, amivel munkálkodjon 
a szél, harmadsorban azért, mert a fás, bokros növényzet a szél erejét 
nagymértékben tompítja, csökkenti a területen. Természetesen alkalmanként 
ma sem kizárt a szél által végzett korrodáló felszínformálás, különösen 
száraz, nyári időben kialakult szélviharok alkalmával.
Ászéinál jelentősebb tevékenységet fejtenek ki a sziklafelszínekre telepedett 
szilikátkedvelö zuzmók, mivel anyagcsere termékeikkel (a zuzmósavakkal) 
és azzal, hogy a felszínt nedvesen tartják, s ezáltal fokozzák a mállási 
folyamatokat. Ugyanakkor a lefolyó csapadékvíz és a szél eróziós 
tevékenységét csökkentik.
A fent vázolt folyamatoknak a következtében valóban érdekes és 
Magyarországon kőzettani szempontból egyedülálló morfológiai formák, 
alakzatok jöttek létre a Jakab-hegyi főkonglomerátum felszíni előfordu
lásának (rétegfejének) egyes szakaszain. Róluk a geográfusok közül először 
Szabó Pál Zoltán írt 1931-ben részletesebb ismertetést. Később minden 
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mecseki útikalauz megemlíti a „Babás szerköveket”. Somogyi Géza egy 
népszerűsítő cikket is írt róluk, 1963-ban. Közben az itt járt geológusok: 
Vadász Elemér 1935-ben, Wein György, pedig 1974-ben szintén megemlítik 
azokat. Mindannyiuk megfigyelte és leírta a konglomerátumréteget, de 
a jellegzetes sziklák morfológiai képe különösebben nem ragadta meg 
figyelmüket.
Az itt lakó népnek, akik nem ismervén kialakulásuk szakszerű magyarázatát, 
abba a szép népmondába foglalták keletkezésük történetét, amelyet a dolgozat 
elején olvashattunk. Ezzel a történettel kapcsolatos a sziklaképződmények 
egyik ritkán használt neve: a „Nászkövek” elnevezés is. Gyakrabban használt 
nevük eredetét úgy magyarázzák, hogy a vaskos kőoszlopok felső részének 
jellegzetes sokszor emberi arcra, fejre emlékeztető formájáról kapták 
a „Babás” nevet. A „szerkő” kifejezés, pedig a „szerszámkö” szóból ered. 
Ugyanis a hagyomány szerint a konglomerátum görgetegei és kavicsai között 
található, üvegnél is keményebb és szilánkosan, élesen törő kvarcporfírt és 
kvarcot hajdan kőeszközök, szerszámok készítésére használta a vidéken élő 
ősember.

A JAKAB-HEGY ÉS A TÁRSADALOM

A vaskori földvár

Jakab-hegy első lakói - a területén található leletek alapján tudjuk, 
hogy - nem a földvár építői voltak, hanem egy őket 100-200 évvel 
megelőző másik, a késő bronzkorban (i.e. 1000-900) élő nép, 

akiket a régészet - jellegzetes temetkezési szokásukról - umamezős kultúra 
népének nevez. Az ő településüket erődítés még nem védte. Ennek 
elpusztulása után az i.e. IX—VI11. sz.-ban, tehát már az ún. korai vaskor idején 
egy másik nép építette a hatalmas, védelmi célokat szolgáló sáncokat.
De mindkét népet megelőzhette a pattintott kőkorszak népe, akik messzi 
földről ide járhattak a konglomerátumban található kvarc- és kvarcporfír 
kavicsokért és hömpölyökért, melyek anyagából kitűnő szerszámokat tudtak 
készíteni.
A hegy sajátos geomorfológiai tulajdonságaiból fakadó stratégiai jelentőség 
vonzotta ide a letelepülőket. Az általuk épített kétrészes földvárat hatalmas 
- néhol árokkal is kiegészített -, köböl és földből készült sáncok övezik, 
melyek átlagosan 2-5 m magasak, de helyenként 6-8 m-es részei is vannak.

52



Dr. Lehmann Antal: A JAKAB-HEGY VÖRÖS SZIKLÁI

(15. kép) A nagyobbik vár 800 m hosszú és 500 m széles területen fekszik. 
A tőle K-re lévő, később épült, kisebbik ún. fellegvár mérete 550x250 m. 
Ennek a Zsongorkő felőli oldalára nem is építettek sáncot, mivel ott, a szinte 
függőleges sziklafal nyújtott számukra védelmet. A nagyobb vár kikövezett 
bejárata a DNy-i, a fellegváré pedig annak az ÉK-i szögletében volt. Ez az 
erődítmény már méretei miatt, de a még feltárásra váró leletanyaga miatt is 
egyedülálló a Kárpát-medencében.
A várat építő és itt élő ún. illyr-pannon népek - az eddig feltárt régészeti 
leletek alapján - állattenyésztéssel foglalkoztak. Temetkezési helyük 
a földvár Ny-i falán kívül volt. Itt több száz 1-5 m magas, ún. halomsír 
emelkedik. Az elhamvasztott halottaikat tartalmazó urnák mellé 
a sírkamrákban útravaló és áldozati tárgyakat, ékszereket, fegyvereket is 
tettek s e fölé emelték a tumulusokat. A sírokban talált leletek bizonyítják, 
hogy az Adria partján élő venétekkel, s rajtuk keresztül a kis-ázsiai kimmér 
néppel is kereskedelmi kapcsolatban álltak.
Az i.e. II. sz.-ban a földvárat a Ny-Európából érkező kelták kerítették 
hatalmukba, akik fejlett ipari és kereskedelmi központtá alakították a Jakab- 
hegyi telepüket és egészen a római hódoltságig, azaz i.sz. kezdete körüli 
időkig megszállva is tartották azt. Ez az őskori vár - a makárhegyi kisebb 
testvérével együtt - ebben az időben vesztette el vezető szerepét és lakóinak 
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egy része talán le is költözött a hegyről a mai Pécs területén létrejött új város, 
Sopianae alapítói közé. (A műemlék- és természetvédelem alá helyezett 
földvár és halomsír-mező régészeti feltárása az 1970-es, 80-as években folyt.)

A Sas-fészek
Meredek sziklafal a Jakab-hegy D-i lejtőjén található, ami nem egyéb, mint 
egy elhagyott, régi kőbánya, amelynek anyagát, a vörös színű alsó-triász, 
vagy másként Jakab-hegyi homokkövet ablak- és ajtókeretek (tokok), 
lépcsőfokok, járdakockák, malomkövek, sírkövek és útszéli keresztek 
számára bányászták az előbb fentröl látott, s a hegy D-i lábánál meghúzódó 
falvak lakói; a „kővágók” (Steinmetzer), vagy kőfaragók. Ezektől a kőbá
nyászoktól kapta a két falu: Szőlős és Töttös az elönevét.

A pálosok Jakab-hegyi kolostora
A XIII. sz. művelődési eszményképe a remeték elmélkedő életmódjának 
s vele együtt a remeteségnek az elterjedését eredményezte hazánkban is. 
Az egyháznak érdeke volt, hogy a köznép előtt nagy tekintélyű, fanatikusan 
vallásos remetéket szervezeti rendszerbe olvassza, ezért meghatározta 
lakhelyüket s így ellenőrizhette és irányíthatta tevékenységüket. A remeték 
sajátos szemléletmódjuk miatt igyekeztek a világ zajától távoli helyekre 
elvonulni. Erre a hegyek erdőrengetegei és barlangjai voltak a legalkal
masabbak. A Jakab-hegyen mindkét tényező adva volt.
1225-ben Pécs 12. püspökének, a burgundiai eredetű BERTALAN 
(1191-1253) püspöknek az emlékművét, (2004-ben, a Széchenyi téri dzsámi 
ÉK-i sarkán felállított RÉTFALVI S., BACHMANN Z., K.IRCSI Z. által 
készített) szobrát, illetve a harangjátékot láthatjuk. Az Ürög feletti hegyen 
jelölte ki a környéken élő remeték lakhelyét és szabályzatban írta elő 
számukra az ájtatosságok és egyéb szerzetesi kötelességek végzésének 
mikéntjét. Ez az intézkedés alapozta meg végeredményben - a később igen 
népszerűvé vált egyetlen magyar alapítású szerzetesrendet - az ún. pálos 
rendet. (Itt, és nem a Pilisben!) Ugyanis 1250 táján BERTALAN által 
kinevezett ANTAL prior az akkori Jakab-hegyi kolostor főnöke és ÖZSÉB 
esztergomi remete kanonok BERTALAN fent említett első regulájára 
alapozva alkották meg a rend működési szabályzatát, melyet Rómában, 1309- 
ben a pápa is jóváhagyott.
Az első építkezés (csak a templomrom szentélye tekinthető e kor 
maradványának) valószínűleg az alapító BERTALAN püspök által nagyra 
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értékelt clunyi apátság (ahol ő maga 1253-ban meghalt) jegyeit viselte magán. 
(16. kép) 
1334-ban rablók 
garázdálkodásai 
miatt a szerzeteseket 
Patacsra telepítették 
le. A szerzetesek 
visszatelepítése előtt 
zajlott le a második, 
gótikus stílusban 
történt építkezési 
fázis.
A török megszállás 
időszakában 
a pálosok elhagyták 
a Jakab-hegyet. 1710-1720 körül a templomot búcsúk alkalmával még 
használták, de a kolostor már romokban hevert. Ez idő tájt kerülhettek innen el 
a kővágószölösi, bakonyai, cserkúti templomba, valamint a patacsi temetőbe 
azok a kőfaragványok, melyek a pálosoknál működő köfaragómühely 
szakmai és művészi fejlettségére derítenek fényt.
Jelentős még a középkori kolostor járulékos építkezése is. A nagy kiterjedésű 
és bástyákkal is megerősített, kőfallal kerített kolostorkertben több gazdasági 
épület, műhely, stb. romjai tanúskodnak erről.
A középkori romokból építette fel FONYÓ SÁNDOR pécsi nagyprépost (aki 
egy ideig maga is lakott a kolostorban és róla nevezték el a Jakab-hegy DK- 
felé kiugró részét is) 1745-ben, a ma romokban látható, egyemeletes 
kolostorépületet, amelybe, az 1732-be jelentkezett de már világi emberekből 
verbuválódott „remetéket” helyezte el a terület új birtokosa: a pécsi káptalan. 
De FONYÓ halála után (1782-től) maga a püspökség is szorgalmazta 
a nagyon is világias életmódot folytató rendház feloszlatását. 1784-ben 
II. JÓZSEF császár megszüntette a szerzetesrendeket, s így a Jakab-hegyi 
társaság is szétoszlott.
A templom orgonáját 1788-ban, oltárát és egyik harangját, pedig 1817-ben 
a rácvárosi (mecsekaljai), másik harangját a kővágószölösi templomba vitték. 
Egy oltárkép ekkor került innen az abaligeti templomba. A romos 
melléképületek anyagából építették fel a rácvárosi (mecsekaljai) börtönt. 
1818-ban a káptalan leszedette a tetőket, s ekkor indult meg az épületegyüttes
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végleges pusztulása. (A romok feltárása és konzerválása még napjainkban is
folyik. )A középkori romoktól D-re, 
mintegy 100 m-re egy másik, 
újjáalakított régebbi rom is található, 
melynek
a templomtornya és egy árkádsora 
még mindig áll. Ezt az épületet 
a II. világháború előtt kezdték 
építeni ugyancsak a pálosok, akik 
vissza-szerezték a területet s itt az ősi 
kolostoruk mellett akartak egy új 
rendházat létesíteni (18. Kép). 
A Pécsre visszakerült pálosok 
építették fel a mai Széchenyi 
Gimnázium épületét 1757-1775 
között kolostoruknak, majd 1938- 
ban a Hunyadi út és a Magaslati út 
sarkán álló rendházukat és 
templomukat. A pálos rend a II. világháború után (1948-ban) ismét megszűnt; 
s így vált romhalmazzá ez az épülőfélben lévő kolostor is, mely ma 
esőbeállóvá és kilátóvá alakított épület.

A Kolostor-to
A Jakab-hegy tetején, a földvár és a hajdan volt kolostor kőből épült 
kerítésfalain belül találjuk meg az ún. Kolostor tavat, mely mesterséges 
eredetű ugyan, de léte különleges hidrogeológiai viszonyokra utal. Általában, 
ugyanis a hegyvidéken a talajvíz 
szintje a felszíntől nagyobb 
mélységben helyezkedik el. Itt, a 
homokkövek vizet át nem eresztő 
aleurolitos rétegekkel váltakoznak, 
ezek fölött ún. „lebegő” talajvíz 
gyűlik össze, mely elkülönül a 
területen található általános talajvíz 
tömegétől. A lebegő talajvíz 
kialakulását elősegítette az is, hogy a 
hegy tetején - ami megegyezik egy
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nagy antiklinális boltozatának tetőrégiójával - a homokkő rétegek csupán 
5°-os szögben dőlnek É felé. (17. kép)
Ez a „lebegő” talajvíz táplálja azt a ma is meglévő kutat, amelynek vizét kővel 
kialakított csatorna közvetítette a tóba, de azt a kutat is, ami a kolostor belső 
udvarában található. Vagyis a kolostornak és az ősi földvárnak is az ide történt 
elhelyezését ez az őskori népek által már felismert „lebegő” talajvíz határozta 
meg. Ugyancsak ennek a magas helyzetű talajvíznek a következménye az is, 
hogy a hegy tetején a környezetétől eltérően, nagy nedvességigényü fajokból 
(pl. odvas- és ujjas keltike Corydalis cava, C. solida stb.) álló aljnövényzet 
borítja az erdők alját.

A mecseki uránbányászat
Az urán tartalmú ércet a konglomerátum szintje alatt, mintegy 120 m-rel 
elhelyezkedő, 50 m vastagságú, kovás, szericites kötőanyagú, zöldesszürke 
színű homokkőből és aleurolitból álló rétegből bányászták. A produktív réteg 
ércásványai, amelyek különböző oxidáltsági fokú naszturánból, alárendelten 
coffinitból, vas-, réz-és ólomszulfidokból állnak, a törmelék szemcséi közötti 
teret töltik ki, melyek lencse alakú telepekben dúsultak fel.
A mocsári, átszellőzetlen környezetben létrejött uránfeldúsulás kialakulási 
folyamatában a bemosódáson kívül fontos szerepük volt a kénhidrogént mint 
a homokkő anyagait redukáló vegyületet termelő Desulfovibro baktéri
umoknak is, ezért van az, hogy a legnagyobb erősségű feldúsulások 
a széncsíkok és szenesedett fatörzsek (Dadoxylon, Voltzites, Ullmanites, 
Carpolithes fajok közelében, a redukciós udvarokban lépnek fel.
1953-ban indult meg a terület felkutatása, felmérése, de rá egy évre már 1000 
főt számláló munkásgárda foglalkozott az uránérc bányászatával, elsősorban 
szovjet irányítással, felügyelettel és beruházással. 1955 februárjában 
Kövágószölös közelében megkezdődött két nagyobb méretű akna mélyítése, 
aztán az azt követő negyedszázad alatt olyan mértékű bányaépítés történt, 
teljes mértékűen zártan, szinte titokban, a közvélemény tájékoztatása nélkül,
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melyre hazánkban még nem volt példa. 1980-ban már 6 bányaüzem és az 
elödúsítóban több ezer dolgozó munkálkodott azon, hogy a legkorszerűbb 
energiahordozóból minél több álljon rendelkezésére az egyre energiaéhesebb 
gazdasági életnek. (19. kép) A mecseki uránérc 
bányászata 1997-ben teljesen befejeződött. Azóta 
csak a roncsolt, tönkretett területek rekultivációja 
folyik. A gazdasági vezetők arra hivatkoznak, hogy 
az itteni energiahordozók kitermelése túl sokba 
került, s ezért nem volt „kifizetődő”.

A cserkúti homokkőbánya
A Cserkúti dombok D-i lejtőjén, egy D-ről É felé 
hátravágódó harántvölgyben ismét feltáródnak az 
alsó triász homokkő rétegei, melyet több helyütt 
bányásztak, illetve bányásznak napjainkban is. 
A működő, termelő bányában jól látszanak 
a fökonglomerátum szintet fedő ún. Jakab-hegyi 
homokkő rétegei. Elsősorban az a vörös, szürkésvörös, durva nagy szemű 
homokkőréteg, mely a fökonglomerátum felett, a második rétegsort képviseli. 
Jól látszik az is, hogy a Jakab-hegyi antiklinális D-i szárnyán a rétegek 
meredek (40-70u-os), D-i dőlésüek, tehát az antiklinális aszimmetrikus 
képződésü. (Az É-i szárnyon csak 5°-os É felé a rétegek dőlése.) Partközeli, 
deltaszerü képződésre utalnak az itteni kőzetekben látható szénülési nyomok 
(fekete foltok a kőzet réteglapjain). A dombvonulat lealacsonyodó D-i 
lejtőjén már lcjtőtörmclék és lösz fedi a homokköösszletet és a feküjét képező, 
ugyancsak meredek, D-i dőlésű triászképződmények Werfeni rétegeit. 
(20. kép)
JEGYZETEK:

' aleurit =
2arkóza =

0,1 -0,01 mm átmérőjű szemcsékből álló laza, üledékes kőzet.
durva, szegletes kvarc és földpátszemcsékböl álló, kovás kötőanyagú, homokkő jellegű üledékes 
kőzet. Főleg gránit és gneisz mállásából származó törmelékből cementálódik össze.
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BAratívjAÍ PáI

CSOKONAY SÁNDOR TANÁR VR
110 ÉVE SZÜLETETT

ÍJJ kerek évfordulón kívül mi indokolja a szót, lehet-e még újat 
i á ■ mondani róla? Kút, forrás, emléktúra, emlékkereszt, emléktábla és 

emlékkő, mint stációk sorakoznak, emlékeztetnek rá. Magukénak 
érzik egykori tanítványai, az erdészek, a természetjárók, a pécsiek. Sokan 
vannak, akik gyakran felidézik szikár alakját és mesélnek tetteiről, hogy 
a felnövő generációk is megismerjék öt. Ezek sorába állok be most én is 
néhány olyan adat közlésével, amelyek kevésbé ismertek.

Okmányok, iratok
Csokonay Sándor 1898. január 6-án született Székesfehérváron. 
Keresztlevelét ugyan nem láttam, de minden fontosabb személyi adata kiderül

házassági anyakönyvéből:

A házasságkötés helye és ideje: Pécs, 1923. október 6.
A vőlegény családi és utóneve, állása (foglalkozása), vallása: 

Csokonai Sándor főgimnáziumi tornatanár, r.kat. 
életkora (született): Székesfehérvár, 1898. január 6. 
lakhelye: Pécs, Mecsek u. 9.
Szüleinek családi és utóneve: Csokonai Emil

Csokonay Rózsa
Amenyasszony családi és utóneve, vallása:

Piacsek Sarolta, r.kat.
életkora (született): Pécs, 1903. május 18. 
lakhelye: Pécs, Zsolnay Vilmos u. 13. 
Szüleinek családi és utóneve: Piacsek Virgil

Jilly Veronika
A házasságkötési tanuk családi és utóneve, lakhelye: 

vitéz Sárossy István Pécs, János u. 3. 
SusnikJános Pécs,Zsolnay Vilmos u. 13.
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Utólagos bejegyzések:
A férj családi neve „Csokonay”-ra változtattatott
(253 086/1928 BMSZ)
1928. szeptember 29.Haksch Lajos anyakönywezető

Leírom feleségének születési anyakönyvi kivonatát is:
Kelt: Pécsett, 1903. (ezerkilencszázharmadik) évi május hó 19. 
(tizenkilencedik) napján.
Megjelent az alulírott anyakönyvezető-helyettes előtt az alábbi nevezett atya, 
akit az alulírott anyakönyvezető-helyettes személyesen ismer, és bejelentette 
a következő szülést:

A törvényes atya
családi és utóneve: Piacsek Virgil
vallása: római katolikus
állása (foglalkozása): kőfaragó mester
lakóhelye: Pécs, Pálya utca 13. szám (ma Zsolnay Vilmos u.) 
születéshelye: Pécs (1873)
életkora: 30 (harminc) éves

Az anya
családi és utóneve: Piacsek Virgilné született Jilly Veronika 
vallása: római katolikus
állása (foglalkozása): -
lakhelye: férje lakása 
születéshelye: Baranya Mágocs (1880) 
életkora: 23 (huszonhárom) éves

A gyermek születési
helye: az atya lakása
ideje: 1903. (ezerkilencszázharmadik) évi május hó 18. (tizennyolcadik) 
napjának délelőtti 1/26 (fél hat) órája 
neme, vallása: leány római katolikus
utóneve: Sarolta
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Megjegyzés:
Felolvastatván helybenhagyatott és aláíratott

Haksch Lajos sk 
anyakönywezető-helyettes

Piacsek Virgil sk 
bejelentő

Az első példánnyal való megegyezés hiteléül
Kelt Pécsett, 1903. évi május hó 19.napján Haksch Lajos 

Anyakönywezető- 
helyettes

A Pécs-baranyai címtár (1923-1925) a városi bizottsági tagok sorában, 
a tiszteletbeli tisztviselők között említi Piacsek Virgil kőfaragót és szerepel 
a kötetben Csokonai Sándor tornatanár - Mecsek utca 9. - is.

1934-ben az építési szakbizottság választott tagj a volt Piacsek Virgil.
1942-ben Sándor bácsit két helyen is említik:

• Gimnáziumok:Pius Gimnázium
Tesnevelési tanárok: v. Csokonay Sándor és Várköi Ferenc

• Társadalmi egyesületek: Pécsi és baranyai tiszti vitézek:
... vitéz Csokonay Sándor gimn. testnevelési tanár

Az 1944-ben kiadott megyei és városi névjegyzékben is találunk róla 
adatokat:
Baranya vármegye Vitézi széke állományába tartozó és Pécs szab. kir. város 
területén tartózkodó tiszti vitézek és várományosai:

Csokonay Sándor t. főhdgy., Gimn. testn.t., Bálicsi u. 17., rk. Nős
Csokonay Gábor tanuló, Bálicsi u. 17., rk., nőtlen
Pécs város területén lakó tiszti vitézek és várományosok:
v. Csokonay Sándort, főhdgy. Gimn. testn.t. Pius út 19.
v. Csokonay Gábor tanuló Szent Imre Kollégium, Sopron

A személyi kapcsolatokban segít eligazodni, ha a Piacsek-családfa egy részét 
is közzé tesszük:
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Piacsek-családfa (részlet)

A fenti okiratok hitelt érdemlően igazolják, hogy

• a Csokonay családnév ipszilonja édesanyjától ered;
• Sándor bácsi kőfaragó tudományát Piacsek Virgil mestertől tanulta;
• Első felesége nagyon fiatalon, harminchatéves korában hunyt el;
• házasságkötésük idején a Mecsek utca 9. számú házban laktak; (a régi 

építésű magasföldszintes, frissen felújított épület kapuja felett jelenleg 
a BeneVolus biztosítási kárrendező- és tanácsadó iroda cégtáblája);

• 1944-ben a Bálicsi utca 17-ben (nem azonos a Bálicsi úttal), illetve 
a Pius út 19-ben laktak; (ezek az utcák már nem léteznek, annak idején 
mindkettő a mai Ifjúság és Szigeti út között, egymásra merőlegesen 
helyezkedett el és az sem zárható ki, hogy sarokház lévén a két lakcím 
ugyanazon telekhez tartozott);

• a vitézi címet az elsőszülött fiú örökölte;
• a Piatsek és a szintén kőfaragó Gianone család tagjai két alkalommal is 

összeházasodtak, ezért a „Négy barát” három tagja, Csokonay Sándor, 
Millner Pál és Millner Jenő szegről végről rokonok voltak, mivel a Millner- 
fivérek édesanyját Gianone Ida Teréznek hívták.



Baranyai Pál: CSOKONAY SÁNDOR TANÁR ÚR

Az ismertetett okmányokban gimnáziumi testnevelési tanárnak, vagy 
fögimnáziumi tornatanárnak titulálják, ezért álljon itt még egy okirat
másolata;

Jézustársasági Pécsi Pius-gimnázium 
MINŐSÍTÉSI LAP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Szem«ílyi adatok
Névés állás vitéz Csokonay Sándor r. testnev. tanár 

Pécsi tanker. középiskolai testnev. tanúim, 
felügyelő

Születési helye, éve Székesfehérvár, 1898. január 6. Vallása:
hónapja, napja r.kat

(+Pécs, 1983)
Családi állapota, özvegy
gyermekeinek neve Cs. Gábor 1925.IX.18.
és születési éve (felesége meghalt: 1939 néhai Piacsek 

Sarolta)
Közép (középfokú) Pécsi Ciszterci rendi gimn. I-IV. o. 1908/9-

1911/12
Főiskolai tanulmányai Pécsi PüspökiTanítóképzö I-IV. évf.

1912/13-1915/16
Oklevelei (kiállító Elemi népiskolai tanítói oklevél; Pécsi
hatóság, ok. száma Püspöki Tanítóképző
és kelte) 1916. május 13.-l.sz.

Testgyakorlatok tanítására képesítő oklevél 
középiskolába;
Budapest, 1921. június 15-2408.sz.

Szaktárgyai Testnevelés
Nyelvismeret ért, beszél, ír: magyar
Milyen tanfolyamon Szünidei testnev. továbbképző: Budapest,
vett részt 1922 és 1931

Testnev. átképző tanfoly. Tápiósüly, 
1928 és 1933,
Esztergom, 1937
Katonai bcl.biztons.gyak.:
Pécs, 1928,1930,1939,1940, 1941
Fegyvergyakorlatok: 1928, 1933, 1939,
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10. Katonai, harctéri 
szolgálata 
(csapattest, rang, 
arcvonalban eltöltött 
idő, hadifogság, 
kitüntetései)

11. Iskolán kívüli 
elfoglaltsága, 
tisztségei, polgári 
kitüntetései

12. Tudományos, irodalmi, 
gyakorlati és társadalmi 
munkássága

13. Szerep az iskolán kívül 
népművelésben és 
oktatásban

14. Mikor tett hivatali esküt?
15. A fizetési szempontból 

beszámítható szolgálati 
idő kezdete és a besoroló 
rendelet száma

16. Két hónapot meghaladó 
betegségei és szabadságai

19. honvéd gyal.ezred 1916. május 29.- 
1918. december 14.
Emléklapos címz. főhadnagy;
arcvonalban 1916. november 11.-1918. 
November 3.
I. o. ezüst vitézi érem Károly csapat kereszt 
Háborús emlékérem Erdélyi emlékérem 
Hadtest dicsérő elismerés
VI-VII. Cserkész ellenőrző
OrszágosTestnev.Tanács testnevelési érme 
és oklevele-1936
Országos Torna Szövetség oklevele-1936
Országos Torna Szövetség 5O...jelvény- 
1943
M.O.T.E.Sz. délnyugati területének 
művezetője 1933-39
Pécsi Atlétikai Club művezetője 1926-39
Pécsi tanker.polgári isk.testnev. 
tanulmányi felügyelő
1937-41
Pécsi tanker.középisk. tanúim, felügy.
1941-
Pécsi Levente Egyesület testnevelési 
előadó
Pius Gimnázium I. levente csapat 
parancsnoka

Szolgálati adatok
1921. december 18. Pécs, Pius Gimnázium
1922. július 1. VKM. 90.888/V. 1925

1936. január 7.-től március 15.-ig
(vesetályog-operáció)
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Középiskolai tanári szolgálati és minősítő táblázat

Név és állás: vitéz Csokonay Sándor r.testnevelő tanár
Születési helye, ideje: Székesfehérvár (Fehér megye), 1898. január hó 6.
nap;

vallása róm.kat.
Családi állapota: nős - gyermekeinek száma: 1
Vagyona: nincs
Hol végezte középisk: Nagy Lajos reál gimn. 4. oszt. Püspöki 

tanítóképző 1916 - Pécs
föisk.-i tanulmányait: M. kir. állami Tomatanító Intézet Budapest
Oklevelét kiállító 
hatóság:

M. kir. állami Tomatanító Intézet vizsgáló 
bizottság
Az oklevél kelte: 1921. június 15. Száma: 2408

Képesítése: testnevelés
Nyelvismeretei: tökéletesen ért: magyar, beszél: magyar, ír: 

magyar 
elégjól:-
kevéssé: - - -

Katonai szolgálata: 1916. május 29. 1918. december 14.
és kitüntetései: I. oszt, ezüst Károly csapat kereszt

B.b. gyakorlat: 1928-ban 4 hét, 1930-ban 3 hét 
Tart, hadnagy

Alkalmaztatásai
Intézet: Pécsi Pius főgimnázium
Alkalmazó hatóság: Megyés püspök mint fenntartó
Alk. minősége: Fizetési osztály Szolgálati idő

kezdete-vége
Rendkív. testnev. tan.
Helyettes testnev. tan. 
Rendes testnev. tan.

XI. 1920.III. 1. 1921. VII.l.
XI.-3 1921.VII.l. 1922.VI.30.
X.-3 1922.VII.l. 1925.VI.30.
X.-2 1925.VII.l. 1928.VI.30.
X.-l 1928.VII.l. 1929.VI.30.
IX.-3 1929.VII.1. 1933.VI.30.
IX.-2 1933.VII.l. 1936.VI.30.
IX.-l 1936.VII.l.
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A feltüntetett adatok hitelességét igazolom 
LennerJózsef

Igazgató
vitéz Csokonay Sándor 

tanár

Pécsett, 1936. november 23.

Igazgatói minősítés és megjegyzések
A tanár a.) szakképzettsége szép

b. ) hivatali buzgalma példás
c. ) fegyelmezési képessége jó
d. ) tanítási eredménye j ó
e. ) erkölcsi és társadalmi magatartása példás

Mikor tett esküt?: 1921.XII. 18.
A fizetés szempontjából beszámítható szolgálati idő kezdete: 1922.VII. 1 .*

Csokonay Sándor és a PÁC

A Pécsi Atlétikai Club 1936-ban ünnepelte alakulásának ötvenedik 
évfordulóját.
Ajubileumi beszámolóból idézem a tomaszakosztályról szóló részt:
A szerb megszállás ideje alatt a club régi tagjai Új Gyula (alias "Pipus ”) 
testnevelő tanár vezetésével a volt reáliskola tornatermében egészségügyi 
tornán vettek részt. A város vezetősége a régi városi tornacsarnok megmaradt 
felszerelésének romjait átengedte a reáliskolának. Kristóf Károly jelentős 
anyagi áldozattal a hiányos felszerelést kiegészítette, helyrehozatta és 
felszereltette. Bár az atléták és futbalisták is bekapcsolódtak a tornatermi 
munkába, a mostoha körülmények között a tornasport nem tudott lábra kapni 
és lassan teljesen megszűnt.
1925-ben Hamerli József elnöklése mellett újból megalakult a torna
szakosztály. A város polgármesterének jóindulatából a Makár uccai iskola 
tornatermében kaptak helyet, ahol v. Csokonay Sándor vezetése mellett 
szorgalmas munkával igyekeztek megszerezni a versenyzéshez szükséges 
tudást. 1926-ban szerepeltek először a nyilvánosság előtt házi bemutató 
keretében. Egyelőre nem kapcsolódtak be az országos versenyekbe. 
A szakosztály működése 1928-ban újból megszűnt. A tagok, levente-kötelesek 
lévén, kötelezöleg átléptek a levente-egyesületbe és annak keretében 
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tornásztak tovább, a levente-egyesület tornaalosztálya 1929-ben történt 
megszűnéséig. A következő évben Barabás Jenő elnöklésével újból 
megalakult a PÁC tornaszakosztálya. Kezdetben Kis Halas László irányította 
az edzéseket, tőle azonban rövidesen újból v. Csokonay Sándor vette át a 
művezetést. Volt tornászaink majdnem teljes számban visszatértek 
anyaegyesületükbe. Nagy nyereséget jelentett Tóth Géza, az amszterdami 
olimpián részt vett magyar válogatott keret tagjának bekapcsolódása 
a szakosztály életébe.
A szorgalmas munka hatása alatt a szakosztály olyan fejlődésen ment 
keresztül, hogy 1932-ben benevez az országos vidéki csapatbajnokságra. 
Kitűnően szerepelnek, amennyiben 111. helyezést érnek el. A „Legjobb vidéki 
tornász” címet és az egyéni vidéki bajnokságot Tóth Géza nyerte. A pécsi 
Nemzeti Színházban rendezett két jól sikerült dísztorna mutatja az eredményes 
működést. Ezeknek a hatására alakult meg a MOTESZ délnyugati kerülete 
pécsi székhellyel. A kerületi vezetést főleg a PÁC kipróbált erőire bízták. 
1933-ban Barabás Jenő Pécsről történt elhelyezése után Tóth Géza lett 
a szakosztály elnöke.
A vezetők az ifjúsági tornasport fejlesztését tűzték ki fő feladatukká, hogy az 
utánpótlást biztosítsák.
1934. év januárjában megalakult a női csoport, az év végén pedig sokévi 
szünet után újból megindult az „ öregurak” munkája. Mindkét csoport évről 
évre folyton szaporodó létszámmal működik. Ugyanezen évben dísztornát 
rendez a szakosztály a színházban finn és egy-két kiváló magyar válogatott 
tornász részvételével. Nagyon jól sikerült bemutató volt a városi népfürdőben 
(Balokány) Savolajnen finn világbajnok közreműködésével. A budapesti 
tornász világbajnoki ünnepségeken és az ezzel kapcsolatos országos 
versenyeken szakosztályunk három férfi és egy női csapattal vett részt. A pécsi 
tornászok Makay István polgármester vezetésével vonultak fel az 
ünnepségre. A következő év is a komoly munka jegyében folyt és a férfi 
tornászok a helybeli versenyeken, női tornászaink ezen kívül vidéki 
versenyeken szerepeltek szép eredménnyel. Az elmúlt évben (1936) Baranyai 
Aurél vette át a szakosztály vezetését. V. Csokonay Sándor nem győzve 
a három csoport irányításával járó nagy munkát, a férfi versenytornászok 
vezetését átadta Both János régi tornászának. A férfi csapat a Budapesten 
megrendezett II. osztályú bajnoki csapatversenyen nyújtott teljesítményével 
az I. osztályra kvalifikálta magát. Női csapatunk itt is szépen szerepelt. 
Jelenleg mintegy 60- 70 tagjár szorgalmasan a gyakorló órákra.
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Emlékek Csokonay Sándorról

Talán e könyv is megtelne azokkal a történetekkel, amelyek Csokonay 
Sándorról szólnak; hogy mit mondott annak, aki nem húzta végig a keretes 
fűrészt, vagy aki nem mert a fagyöngyért karácsony előtt a fára mászni, pedig 
alig múlt hetvenéves. A vöröshegyi Cinke-tanya ajtaját egyszer tárva-nyitva 
találtam. Az ablakkal szemközti vaságyon Sándor bácsi hortyogott, békésen 
aludt a hátán, a hasán pedig hol emelkedve, hol süllyedve szendergett 
összetekeredve egy erdei sikló. (Sajnos elkallódott, de reménykedem abban, 
hogy egyszer még valahonnan előbukkan édesapám „Kígyókaliba” című 
verse.)

Baranyai Aurél (halról), Csokonay Sándor (középen) és Millner Pál (jobbról) a Cinke-tanyánál

Kövecs Ferenctől a Pius Gimnáziumban történt két Csokonay esetet 
hallottam:

- Többek között egy Schreiber nevű szeminarista is a tanítványa volt, 
akitől decemberben megkérdezte, haza utazik-e karácsonyra? A diák 
igennel válaszolt, Sándor bácsi pedig azt tanácsolta neki, hogy kérje 
mega Jézuskát, mossa ki a trikóját.
- A másik epizód az állásába került. Páter Bodolai egyik vitájuk során 
azt találta mondani, hogy hazudik. A válasz csattanós volt. Ezután 
Csokonay Sándor az iskola igazgatójánál bejelentette távozását.
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Vitéz Csokonay Sándor
| - a Pius Gimnázium volt tanára

O 3
a Mecsek vízforrásainak „atyja" 

2003.05.01. A Pius öregdiákjai

Szalai István „Különben hogy vagy ...?” című, 2001 -ben kiadott könyvének 
„Volt egyszer egy Pius” fejezetében így emlékezik tanárára:
Kiváló testnevelőink (Csokonay, Várkői, 
Jakab) nagyon visszafogottan, mértéktartóan 
élték meg a győzelmeket. Nem nyaltak faltak 
bennünket. Egy barátságos hátbaveregetés, 
egy férfias kézszorítás a legnagyobb 
elismerésnek számított. Ami a dicsérő 
szavakat illeti, nem volt ritka, hogy a mezőny legjobbjához, a siker kovácsához 
így szóltak: „ma kivételesen nem játszottál olyan gyengén mint szoktál.” 
Tudtuk, hogy ez évődés és büszkén vágtuk zsebre az ilyen elismerést. 
Testnevelő tanárainknak hallatlan tekintélyük volt. Idős főorvosnak 
számítottam már, mikor vitéz Csokonay Sándor tanárom megszólított a Király 
utcában. Egy idő után vettem észre, hogy szavait vigyázzállásban hallgatom.

Baranyai Aurél így emlékezett: 

Van Pécsett egy ember, egy turista, kivel e hazában senki sem versenyezhet:
300 nap munkatúra egy évben! És legalább 100 éjszaka különböző 
vadászházakban és mecseki fakalyibákban. Úgy hívják, hogy Csokonay 
Sándor, aki tettleg fog inzultálni ezért a vallomásért abban a pillanatban,
hogy kiengedik a szanatóriumból, ahová 
néhány nappal ezelőtt tüdőgyulladással 
szállították.
Sándor bácsi a források, a mecseki utak és 
a legprímább somfanyelek atyja.
Állandó szabad bejárása van minden 
turistaházba, hiszen ott volt mindegyik 
alapításánál a két keze munkájával, gazdag 
természeti és technikai tapasztalatával 
ötven kerek esztendeje, viharos diákkora 
óta. Ö lopta a mánfai Arpádtemplom 
szomszédságában húzódó erdőszélről 
a farkasboroszlánt, a januárban már 
virágzó Daphnét, meg a Zengő-alji bánáti 
bazsarózsát a nyugati Mecsek platóira.
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Ö nyomdokolja az új sétautakat az egész 
hegységben évtizedek óta személyesen 
ismert öreg fák útmutatása nyomán, és ö 
az akinek a legszebb forrásokat 
köszönhetjük a pécsi hegyekben.
A források! Az ősz hajú barangoló úgy 
csüng a patakok bölcsőin, mint egy 
megszállott vallásalapító. Nézzétek meg 
ezeket a forrásokat a Nyárástól 
a Kedves-ig! Anyák kútja, Laci forrás, 
a Tixi, a csodálatos vízesés: a Csurgó, 
a bűbájos Vadvirág-forrás, a kis 
Bugyogó, az Etelka, a Betyár, a Bögrés, 
a Pipás és a többi, a száznál is több 
remekbe foglalt, márványtáblás csobogó 
csoda ragadja ámulatra és áhítatra

a szomjas mecseki vándort. Ezek a források teszik országszerte híressé Pécs 
hegyeit és erdőit, s teszik drága kötelességünké, hogy a források atyjáról, 
Csokonay Sándorról ország-világ előtt megemlékezzünk. Az erdőlakó 
cigány, a bányász, a forrásvízért 
érkező ott látja őt cementzsákkal, 
gumicsizmában csákánnyal, ásóval, 
lapáttal és talicskával lábszárig 
a vízben túrva, még télidőben is. 
És a madár sem hal éhen, ahol 
Sándor bácsi jár.
Még nem ütötték a Természet, a mi 
Mecsekünk lovagjává és nem is 
fogják, ha rajta áll. A vállvere- 
getésnek, a kitüntetéseknek ellenállva 
tovább ás, vés, épít, hogy a Hegy, az 
Erdő mindenkinek az legyen, ami 
neki: a béke, a csönd, az élet örök 
megújulásának színhelye.
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Emléktábla 2007.05.04.

19. században Magyarországon is felgyorsult a kapitalista fejlődés. 
A társadalmi átalakulás minőségi változást hozott a gazdaság és az 
ipar szerkezetében. A manufakturális módszereket felváltotta 

a nagyipari termelés. A kézi gyártási eljárások helyett már az ipari forradalom 
nagy találmánya, a gőzgép diktálta a feltételeket. Az iparnak, hajózásnak 
és a beinduló vonatközlekedésnek egyre több szénre volt szüksége. 
A szénkitermelés is egyre intenzívebb módszereket követelt meg. 
A kibányászott szenet viszont el kellett szállítani a folyami kikötőbe, hogy 
onnan uszályon folytassa útját a nagy városi ipari központokba. 
Természetesen a dunai hajók üzemeltetéséhez szintén sok és jó minőségű 
szénre volt szükség.
A folyami személy- és teherforgalom rendszeressé tétele érdekében 1829. 
március 13-án Bécsben megalapították az Első császári, királyi 
szabadalmazott Dunagőzhajózási Társaság-ot, röviden a DGT-t. A társaság 
német neve Erste k.k. priv. Donau-Dampfschiffarts Gesellschaft, rövidítve 
DDSG. A társaság a Dunán és mellékfolyóin történő hajózásra császári 
szabadalommal, azaz monopolhelyzettel rendelkezett.
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A társaságnak elsőrendű létérdeke volt, hogy a hajóinak üzemeléséhez 
szükséges szenet lehetőleg a folyami kikötőkhöz közeli helyekről szerezze be, 
így a DGT szakemberei 1852-ben, a Dunához viszonylag közel eső, jelentős 
szénkészleteket ígérő mecseki területeken kezdtek el kutatni. A kutatások 
beváltották a hozzájuk fűzött reményeket.
Az új, nagy hozamú szénmezök feltárásával a mecseki szénmedencében is 
megindult a tőkekoncentráció. A DGT egyre nagyobb erőfölénybe került 
ezeken a szénterületeken is, sorra olvasztotta magába a kisebb-nagyobb 
bányákat, vállalkozásokat. Létrejöttek a jelentős munkáslétszámot 
foglalkoztató, nagyipari módszerekkel dolgozó részvénytársasági tárnák.
Ennek eredményeként 1853-ban a DGT megnyitotta a pécsbányatelepi 
András-aknát.

Az igazsághoz tartozik, és a DGT megjelenése előtt is ismert volt, hogy 
a Mecsekben nagy széntelepeket rejt a föld mélye. A lehetőségek azonban 
ebben az időben még ugyancsak korlátozottak voltak. A szénvagyon 
kiaknázását több kisebb akna szolgálta. Nevüket, tulajdonosaikat 
várostörténeti szempontból is érdekes megemlíteni:

• Flórián akna (1848), tulajdonos Littke Lőrinc és társai
• Zwang akna (1850), tulajdonos Csetnek-pécsi Vashámor Társaság
• Lőrinc akna (1852), tulajdonos Littke Lőrinc és társai
• Carolina akna (1852), tulajdonos Riegel Antal
• Ferenc József akna (1852), tulajdonos Cwetkowics Ferenc
• Károly akna (1852), tulajdonos Hechtl és társa
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A mecseki szenet azonban el kellett juttatni a Pécstől mintegy 50 kilométer 
távolságra lévő mohácsi szénkikötőbe, hogy ott a mindig „éhes” gőzhajók 
rakterébe kerülve, részint a mozgáshoz szükséges erőt szolgáltassa, részint, 
hogy a monarchia területén rohamosan fejlődő kapitalista ipari nagyüzemek 
csillapíthatatlan energiaigényét fedezze.
Egy pécsi várostörténész így ír erről a „Dunántúl” c. pécsi napilap hasábjain 
1925-ben:
„Amikor a Dunagőzhajózási társaság rájött, hogy itt a Mecsekben a Dunához közel 
szén van, sietett megvásárolni a területet, a bányászati jogot és megnyitni a bányát. 
A szállításhoz azonban vasútra volt szüksége, hogy a szenet Mohácsig vigye, ahol 
hajóra rakva még olcsóbban történik a szállítás. Amíg a vasút meg nem épült, 
a szállítás tengelyen történt, de nem volt gyötrelmesebb út akkor mint a mohácsi 
országút. Az akkori bognárok sem tudtak olyan kocsit vagy szekeret csinálni, amelyből 
a szénpor ki ne potyogott volna. így nem csak a szállítmány lett jóval kevesebb mire 
rendeltetési helyére ért, de az út is olyan fekete volt, mintha tintával öntötték volna 
végig. Mindenképpen szükségük van tehát a bányának a vasútra és az akkori időknek 
is nagy nyeresége volt, hogy a vasút megépült. ”1

Az MPV vasútvonal

Megszületett az elhatározás, hogy egyelőre csak rövid távon épüljön normál 
nyomtávú vasútvonal az András aknai széngyüjtö állomás (Bahnstation 
Grube), - itt gyűjtötték 
össze a pécsbánytelepi 
aknák által kibányászott 
szenet - és az üszögi 
(pécsújhegyi) rakodó 
között. A munkálatok 1854 
elején kezdődtek el, és már 
december 1-jén át is adták 
a forgalomnak Pécs első 
vasútvonalának 5,846 
kilométeres szakaszát.

Dunántúl. 1925.április 3. Dr. Schaurek Bódog: Pécs első vasútja.
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A vasút megépítése több szakaszban történt:

András akna - Üszög puszta (másként Pécsbánya-állomás), amely csak 
kőszénforgalom céljára szolgált.
Hossza: 5,846 km
Megnyitása: 1854. december 1.

Üszögpuszta-Mohács.
Hossza: 54,942 km
Kőszénforgalom számára, megnyitása: 1857. május 2.
Ateherforgalom számára, megnyitása: 1858. július 10.
A személyforgalom számára, megnyitása: 1859. április 24.

Üszögpuszta- Szabolcs szárnyvonal csak köszénforgalom céljára szolgált.
Hossza: 7,488 km
Megnyitása: 1873. augusztus 16.

Pécsúj hegy - Széchenyi akna, szárnyvonal csak kőszén szállítására. 
Hossza: kb. 2,5 km
Megnyitása: 1927.IL
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Az MPVkrónikája

„A Mohács-pécsi vasút kiépítését az államkormány kezdette meg, csakhamar 
azonban létrejött az 1853. évi július 8-án kelt legfelsőbb jóváhagyás, 
s a cs. kir. szabadalmazott Dunagőzhajózási társaság közgyűlésének 
határozata alapján, ez utóbbi vállalat igazgatósága és az államkormány között 
az 1853. évi július 20-án kelt egyezmény, mely szerint az államkormány 
kötelezte magát a Mohácstól Pécsen át a Dunagőzhajózási társaság ottani, 
a társaság által megjelölendő kőszénbányáihoz s esetleg, ha a társaság 
szüksége úgy kívánná, Pécsvártól a köszénbányáig vasutat építeni, mely 
hasonlólag a többi államvasutakhoz az állam teljes és korlátlan tulajdonát 
képezendi, a vasút építéséhez szükséges költségek fedezését azonban 
a Dunagőzhajózási társaság vállalta el. Az államkormány ezen, a Duna
gőzhajózási társaság által helyette fedezett építési költségek megtérítése 
fejében a pálya kizárólagos üzletét és üzleti bevételeit az átadás napjától 
számítandó 45 éven át a társaságnak engedi át, - jogában ál Iván az 
államkormánynak a pálya üzletét félévenként felmondani s azt a társaságtól 
átvenni.
Kötelezettséget vállalt a Dunagőzhajózási társaság, a pálya építésére az 
államkormánynak adott összegeket a megállapított törlesztési terv szerint 
egyenlő évi részletekben a óik évtől, bezárólag a 45ik üzletévig befizetni. 
Ellenben, ha az államkormány a 45. év lejárata előtt a pályát átvenné, tartozik 
a társaságnak az építési költségek azon részét visszafizetni, mely a törlesztési 
terv szerint addig még nem törlesztetett. A pályaszakaszon az árszabály 
meghatározására nézve a Dunagőzhajózási társaság kötelezett az 
államkormány beleegyezését kikérni.”2

2 Magyar Vasúti Évkönyv 1878. Szerkeszti Vörös László. Budapest, 1878. 197 p. 

’Dunántúl. 1925.április 3. Dr. Schaurek Bódog: Pécs első vasútja.

Hosszas egyeztetések és tárgyalások után megkezdődött a mohács-pécsi 
vasúti fővonal kijelölése, amely a gazdasági és műszaki szakemberek 
véleményét erősen megosztotta.
„Csodálkozhatunk azonban, hogy amikor a bányákat akarták Moháccsal 
összekötni nem követték az egyenes irányt, hanem Villányig kerültek le. 
Ennek magyarázata az volt, hogy a Dunagőzhajózási társaság egyik 
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főrészvényese Albrecht főherceg volt, akinek a birtokai a Drávától egész 
Villányig terjedtek, ezért kellett legalább érinteni ezt a területet. De egyébként 
is nehéz lett volna a légvonalat követni, mert közben öt-hat domb emelkedik, 
amelyek lesimítása nagyon költséges lett volna, míg Villány felé a természet 
adta völgyben olcsón kínálkozott az útvonal.”3
A pálya építése is több gonddal és bajjal járt együtt, amelyek miatt az 
eredetileg kitűzött átadási határidőket tartani nem lehetett.

„A pálya építésének folytatása már sok nehézségbe ütközött, az építés csak 
1855. évi augusztus hó 21-én adatott át a társulatnak, részint a kedvezőtlen 
időjárás, részint mindjárt a munkálatok megkezdése után kiütött járványos 
betegségek hátráltatták a munkálatok gyors befejezését, de leginkább gátolta 
az építés gyors haladását azon körülmény, hogy a Villány-Német-Bóly 
irányban vezetni szándékolt vonalat egészen felhagyni kellett s a villány- 
virágosi új vonalat volt szükséges nyomjelezni, így történt, hogy 
a munkálatokat csak 1856. évi március hónapban lehetett újra folytatni.
A kedvezőtlen egészségügyi viszonyok miatt azonban még ezután is lassan 
haladt a munka. S csak nagy erőfeszítés s rendkívüli pénzáldozatok mellett 
sikerült a vasút építését Mohácsig befejezni.”4

‘Magyar Vasúti Évkönyv 1879. Szerkeszti Vörös László. Bp.
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Az MPV vasúti áruforgalmának bővítése, a személyszállítás bevezetése

„Pécsnek tulajdon
képpen semmi köze sem 
volt ehhez a vasúthoz, 
amelynek végállomásai 
Mohács és a Grube 
(bánya) voltak. Mégis 
amikor húsvét hétfőn 
megindult az első vonat, 
a Tettyére kirándult 
nagyszámú közönség 
igen élénk érdeklődéssel 
figyelte az első vonat 
megindulását.
A vasút eleinte csak
szenet szállított és sem személy, sem más áruszállításra nem rendezkedtek be. 
A városi tanács azonban sürgette a vonalak közönség számára való 
megnyitását, de mindig azt a választ kapta, hogy ez magánvállalat. Csak sok 
huzavona után akadt Pécsnek egy kiváló jogász fiskálisa Dietrich Ignác 
szegényt később 1878-ban az utca sarában találták meg holtan - aki 
megtalálta a módját hogyan lehet a társaságot a vasútnak a nyilvánosság 
számára való megnyitására rákényszeríteni. A vasútnak a bécsi 
minisztériumtól kiállított engedély okmánya a szükséges területek 
kisajátítására is jogot adott a Dunagözhajózási társaságnak, illetve a Mohács
pécsi vasútnak, viszont a kisajátítási törvény úgy intézkedik, hogy a területet 
csak közcélra lehet igénybe venni vagy katonai, vagy védelmi, vagy forgalmi 
célra. Ezen az alapon tehát a vaspálya köteles a közönség érdekeit is szolgálni, 
így, bár a nagybefolyású Albrecht főherceg, mint főrészvényes is pártolta 
a Dunagözhajózási társaság álláspontját, a bécsi minisztérium kénytelen volt 
elismerni, hogy Pécs város jogi képviselőjének igaza van. El is rendelte 
a minisztérium, hogy a vaspálya nyissa meg a személy és áruforgalmat. Mivel 
ezt nem szívesen tették, a személy- és áruforgalmat lebonyolító állomást 
Üszögben állították fel, ami még mindig tetemes bosszúságot okozott a pécsi 
közönségnek.”5

’ Dunántúl. 1925. április 3. Dr. Schaurck Bódog: Pécs első vasútja.
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„A pálya forgalma kezdetben csaknem kizárólag a Dunagözhajózási társaság 
kőszénbányáiból a Dunához való szállítását közvetítvén, jövedelmezősége 
igen csekély volt s csak a pécs-barcsi vasút kiépítése folytán nyert a pálya 
forgalma lendületet.”6
A MPV felépítése előtt évszázadokon keresztül a fővárosba igyekvő 
pécsieknek szekéren kellett megtenni a kb. 3 napra tehető utat. A rossz 
minőségű utak, bizonytalan időjárási viszonyok, az ingatag közbiztonság 
nagyon sok esetben meghosszabbították az utazási időt, gyakran meg is 
akadályozták azt.
Az 1820-as években beinduló dunai gőzhajózás sokat enyhített a pécsiek 
utazási gondjain. Most már csak a Mohács-Pécs közötti 50-60 kilométeres 
utat kellett a döcögő szekéren megtenni, Mohácstól az utat már gőzhajón 
lehetett folytatni.
A nagy változást azonban a mohács-pécsi vasútvonal megépítése jelentette. 
Ezután már jóval rövidebb időt vett igénybe a fővárosba utazás, igaz a gőz
hajónak továbbra is meghatározó szerep jutott.
A személyforgalom (1859. augusztus 24.) megindulása után továbbra is 
problémát jelentett, hogy az üszögi állomás ugyancsak távol esett Pécs 
belvárosától.
Az utazni szándékozók ha tehették, a ló vontatású társas kocsikat az ún. 
omnibuszokat vehették igénybe, így azután a fővárosba indulás előtt egész 
összehangolt menetrend stratégiát kellett kidolgozniuk (társaskocsi, vonat, 
gőzhajó.)
A társaskocsik az 1800-as évek második felében jelentek meg Pécs város 
utcáin. Elsősorban akkor nőtt meg jelentőségük, mikor Pécs vasúti forgalma 
egyre jobban bekapcsolódott az országos vasúthálózatba.
Pécsett is - hasonlóan a fővároshoz személyszállító vállalkozók járatták 
a társaskocsikat. Külön kategóriát képeztek a pécsi szállodák egymással 
konkuráló, az érkező vendégeket csábítgató omnibusz járatai. A szállodai 
omnibuszok oldalán német nyelvű volt a felirat: Gasthof zum Rcichspalatin, 
Goldenschiff, König Mathias, König fon Ungam, Sieben khurfürst, 
Wildermann.

‘Magyar Vasúti Évkönyv 1878. Szerk. Vörös László. Bp. 198 p. 
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Sőt még olyan perről is tudunk, amelyben a Nádor és Arany Hajó szállodák 
tulajdonosai mentek bíróságra, hogy kinek az omnibusza (azaz társaskocsi) 
álljon a vasútállomás kijáratához képest előnyösebb sorrendben.
Kezdetben csak egy személyszállító vonat közlekedett Üszög (Pécs) és 
Mohács között. Ennek megfelelően a menetrend is igen egyszerű volt.
Az 1861 -es évben már két vonat közlekedett.
Az 1868-as pécs-Barcsi vonal megépülése megnyitotta Mohács és Pécs 
városok számára a vasúti összeköttetését a főváros és Adriai tenger irányába. 
Különösen a téli időszakban volt ennek igen nagy jelentősége, mikor a Duna 
folyó befagyott és emiatt le kellett állítani a menetrendszerinti gőzhajó 
közlekedést.
„Akkoriban még több poggyászt vittek magukkal egy-egy útra is az emberek, 
Üszögbe pedig nem volt könnyű felpakolva kijutni. Persze még fiákerek sem 
voltak, kocsit pedig csak a fuvarosok és nagy urak tartottak. A kérdést úgy 
oldották meg, hogy két-három vendégfogadó rendezett omnibusz járatokat az 
üszögi állomásra naponta kétszeri menettel. A Nádor, Vadember és a Magyar 
Király vendégfogadók tartottak négylovas omnibuszokat, amelyeken 12-14 
személynek jutott ülőhely, a kocsi tetején pedig a poggyászokat helyezték el. 
Naponta egy vonatjárat volt, amelynek indulásához délelőtt 11 órára kellett 
a vendégfogadóban lenni, mert néhány perccel később indult az omnibusz az 
Üszögből induló vonathoz. A vonat érkezése délután 5-6 óra tájban volt 
esedékes.
Az omnibusz járás sem volt valami kényelmes az utasoknak, mert az egész 
környék tele volt szénporral, és a legkisebb szellőnél is már kormosán 
érkeztek ki az üszögi állomáshoz, ahonnan még tulajdonképpen csak 
kezdődött az utazás.
Hosszú esztendőkkel később, amikor 1868-ban a Pécs-barcsi vasút megépült, 
kapott csak Pécs vasutat, tehát majdnem egy évtizedig a Dunagözhajózási 
társaság mohács-pécsi vasútpályára és az üszögi állomásra volt utalva. Csak 
1868-ban építették ki a vaspályát Üszögtől Pécs érintésével Barcsig és Pécs 
városa elérte, hogy saját állomása lett. "7

Dunántúl. 1925.április 3. Dr. Schaurek Bódog: Pécs első vasútja.
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A poggyászok és áruk kijuttatása a belvárosból az üszögi vasútállomásra 
szintén nem kis gonddal járt. A Dunagözhajózási társaság évről évre 
pályázatot írt ki azon fuvaros vállalkozók számára, akik ezekben a szekér 
tranzakciókban részt kívántak venni. A szekéren történő árumozgatás, a pécsi 
pályaudvar megépüléséig busás hasznot hajtott a fuvarozóknak.
Tíz éven keresztül a mohács-pécsi Vasútnak nem volt közvetlen vasúti 
összeköttetése Pécs városával.
Érdekes epizódként megemlítem, hogy az üszögi állomást Péccsel össze
kötő vasútvonalat Zsolnay Vilmos kerámia- és porcelángyáros építtette 
meg 1867-ben.

„1867-ben olyan változás következett be, amely lehetővé tette, hogy atyánk 
(Zsolnay Vilmos) a kis manufaktúrát gyárrá fejlessze. Ebben az esztendőben 
egy részvénytársaság engedélyt kapott a pécs-barcsi (Üszög-Barcs) 
vasútvonal megépítésére. Édesatyánk minden alkalmat megragadott, hogy 
pénzt szerezzen további terveinek megvalósításához, ezért most Goldstein 
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Márkkal társulva elvállalta a pécs-üszögi szakasz megépítését. A munka 
folyamán a manufaktúra közelében váratlanul több gazdag forrás buggyant 
elő. Ez annyira megnehezítette a munkákat, hogy a vonal további építése 
tetemes ráfizetéssel járt.”8
Ezt a jelentős változást a pécs-barcsi Vasút megépítése hozta magával. Az új 
vonalat 1868. május 6-án adták át a forgalomnak.
Az új vasútvonal utas- és áruszállító forgalmának már nem felelt meg a távoli 
Uszögi vasútállomás. Az új vasútvonalhoz új föpályaudvari fogadó épület is 
épült, amely már jóval közelebb volt a városhoz, mint az üszögi vasútállomás. 
A főpályaudvart a Széchenyi térrel és a belvárossal a fasorral ékesített, széles 
Indóház utca kötötte össze, amelyen zavartalanul közlekedtek a különböző 
pécsi társaskocsi vállalkozások széles omnibuszai.
1870. évben megépült a villány-eszéki szárnyvonal.
A mohács-üszögi fővonal Villányban csatlakozott az alföldi-fiumei és 
Üszögön a pécs-barcsi vasútvonalakhoz.
1873-ban gyökeres fordulat állott be a szénszállításban. A szabolcsi Ferenc 
József akna mellett üzembe helyezték a Szabolcs szénrakódó állomást 
(Bahnstation Szabolcs), amelyet 6,99 km hosszú normál nyomtávú vasút 
kötött össze a Pécsújhegynél csatlakozó MPV vonallal. A szállítás 
koncentrálása itt is fontos feladatnak bizonyult., vagyis különböző módszerek 
alkalmazásával a keleti terület aknáiból kitermelt és összegyűjtött szenet 
innen szállították tovább vasúton Pécsújhegyre.
1890-ben csak egy véletlen akadályozta meg, hogy nagyobb baj nem történt, 
amikor kigyulladt az eszék-pécsi gyors egyik kocsija:
„Vasárnap reggel a gyorsvonaton, mely 5 órakor indult el Eszékről Pécs felé, 
Baranyavár közelében a nyílt pályán tűz ütött ki. Egy kocsi tetején levő fékező 
bódé ugyanis fölfogta a lokomotívból fölszálló szikrákat, s utóbb tüzet fogott. 
A gyorsan haladó vonaton a tűz gyorsan elterjedt, s a vasúti személyzet még 
akkor se vette észre a veszedelmet, mikor már majd az egész kocsi merő 
lángokban állott. A kocsiban ülök kétségbeesetten kiabáltak, egy asszony 
ájult, s a veszedelem folyton nagyobbodott. Ekkor egy öreg kádármester 
Hubert József merész vállalkozásra szánta el magát. Kimászott az égő vagon 
ablakán, föl a kocsi tetejére, azzal a szándékkal, hogy az összekötő vészjelző

"Zsolnay Teréz és M. Zsolnay Margit: ZSOLNAY a gyár és család története 23, 24 p. 
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zsineget meghúzza. De a kocsira érve ijedten látta, hogy ilyen zsinór nincs 
a vonaton. A lángok közt álló ember e fölfedezésre hangos kiáltozásba tört ki. 
Segítségért való kiáltását szerencsére meghallotta a vonatvezető, megállította 
a vonatot, s azután szerencsésen eloltották a tüzet.”9
Az új fővonal elkészülte a DGT üzletpolitikai érdekeinek megfelelt, 
ugyanakkor kevésbé nyerte el az olcsóbb vasúti áruszállítást igénylő 
kereskedők és az utazni szándékozó pécsiek rokonszenvét.
Most azonban térjünk vissza a szénbányászat és szállítás témakörére:
Az iparnak, a jármüveknek és a lakosságnak mind több és több szénre volt 
szüksége. Létkérdéssé vált az egyre újabb és újabb szénmezök feltárása. 
Az 1860-as évek közepén a DGT szabolcsi területén is megkezdték 
a szénkitermelést. Ez a terület is rohamos fejlődésnek indult, az 1870-es 
évekre már három helyen is folyt a „fekete gyémánt” felszínre hozása, 
amelyet azután 1873-ig ló vontatta szekerek szállítottak Pécsújhegyre.
„Az 1861. évi november hó 15-én kelt legfelsőbb elhatározás alapján az 
államkormány és a Dunagözhajózási társaság között 1861. évi december hó 
3-án megkötött egyezmény által az 1853. évi július hó 20-án kelt egyezmény 
oda módosíttatott, hogy a társaságnak 45 évre átengedett vaspálya üzlete 
1858. évi december hó 1-től, mint a pálya rendszeres üzletre való átadása 
napjától kezdve 90 évre, s ezzel összhangzásban a hatodik üzletévvel kezdődő 
tőketörlesztés is a hatodik évtől bezárólag számított a kilencven évig 
kiterjesztetett.
Az 1867. évi április hó 14-én kelt cs. k. pénzügyminiszteri rendelettel 
a mohács-pécsi vasútvonal építési költségei 5.929,943 frt 49 krban 
megállapítván, az ezen összeg alapul vétele mellett kidolgozott törlesztési 
terv helybenhagyatott. A 85. évi időre szóló évjáradék 301,260 frt tesz ki.”10 
„A mohács-pécsi vasút engedélyének tartalma 1858. évi december hó 1-től, 
mint az előző üzletév kezdeti napjától számított 90 év, az engedély tehát lejár 
1948. év november 30-án.”11
„A kizárólag magánhasználatra engedélyezett üszög-szabolcsi szárnyvonal 
engedélye nem lett határozott időtartamhoz kötve, hanem addig tartható 
üzletben, míg az engedélyezett Dunagözhajózási társulat azt használni 
akarja.”12

'Pécsi Figyelő. 1890. július 30.
"Magyar Vasúti Évkönyv. 1878. Szerkeszti Vörös László. Bp. 198 p. 
" Magyar Vasúti Évkönyv. 1882. Szerkeszti Vörös László. Bp. 87 p.
"Magyar Vasúti Évkönyv. 1882. Szerkeszti Vörös László. Bp. 87 
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Az 1870. évben nem sokon múlott, hogy az állam a DGT-töl nem vette vissza 
a vasútvonalat. Ezt azonban a társaság meghiúsította, sőt még az állam a félévi 
felmondási jogáról is lemondott. Cserében a DGT kötelezettséget vállalt, 
hogy a szénárszabási és a rakodási illetékeket leszállítja.
Tervezték a vasasi szárnyvonal megépítését is, de ez nem valósult meg.
Az 1878. évben kedvezőek voltak a forgalmi eredmények:
„A mohács-pécsi vasút forgalmi eredményei 1878. évben kedvezőnek 
mondhatók. Az orosz-török háború folytán az Alsó-Duna vidékéről 
a forgalom és kivitel legnagyobb részt a mohács-pécsi vasút irányára 
tereltetett. Úgyszintén Bosznia és Hercegovina okkupációja következtében 
szükségessé vált tömeges katonai szállítmányok továbbítása fokozott 
mérvben vette igénybe a pécs-villányi vonalrész szállítási képességét.
A pénzügyi eredmények a kedvező forgalmi viszonyok dacára mindamellett 
az 1877. év eredményével szemben csökkenést mutatnak fel, nevezetesen az 
összbevételek 1877. évről 1878. évre 57,894 frt-al csökkentek, ami főleg 
a tüzelőanyag szállítmányok csekélyebb mennyiségében találja 
magyarázatát, ellenben a kiadások 1878. évről 1879. évre szaporodtak 4,136 
frt-al mely többlet főleg a szabolcsi szárnyvonal építési tőkéjének esedékessé 
vált első törlesztési részlete által állott elő.
Az 1878. év folyamán végrehajtott helyreállítási munkálatok közül említést 
érdemel a mohácsi felvételi épületnek 1877. évben megkezdett s 1878. évben 
befejezett átalakítása, illetőleg nagyobbítása, mely munkálatokra körülbelül 
10,000 forint adatott ki. Kisebb építkezések és javítások eszközöltettek 
ezenkívül még az üszögi és átai felvételi épületekben és az üszögi mozdony 
színnél.
Ami a folyó 1879. év üzemeredményeit illeti, az első félév ismert adataiból 
következtetve, igen kedvezőtlenek a kilátások, amennyiben a bevételeknél az 
1878. év első felének bevételeivel szemben 97,000 frt-nyi kevesebblet 
mutatkozik.”13
„1879. év folyamán a talpfák és sínek nagyobb mértékben cseréltettek ki, az 
üszög-villányi 28,5 kilométer hosszú szakaszon az acélsínek lefektetése 
befejeztetett, s hogy végre a járműtelepen eszközölt tetemes javítások mellett 
25 új szénkocsi szereztetett be.”14

" Magyar Vasúti Évkönyv 1879. Szerk. Vörös László. Bp. 109 p.
4 Magyar Vasúti Évkönyv 1880. Szerk. Vörös László. Bp. 108 p.
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1891-ben a Magyar Állam Vasút és a Dunagőzhajózási társaság képviselői 
tárgyalásokat kezdtek több fontos kérdésben.
„Ami a mohács-pécsi vasutat illeti, a magyar államvasút a peage (az adott 
vonal közös használatú joga) jogot kívánja megszerezni az üszög-villányi 
vonalrészre és a Dunagőzhajózási társaság hajlandó is ezt a jogot 50,000- 
80,000 frt átalányösszeg és a magyar államvasutak vonalainak tengely 
kilométerje után fizetendő 3 krajcámyi kárpótlás ellenében megadni. 
Végleges megegyezés nem jött létre, de valószínű, hogy ezen az alapon létre 
fogjönni.
A Dunagőzhajózási társaság felvetette azt a kérdést is, hogy a magyar 
kormány nem volna-e hajlandó a mohács-pécsi vasút forgalmi jogát 
megváltani. A mohács-pécsi vasút ugyanis az állam tulajdona, de a forgalmi 
jog kilencven esztendőre a Dunagőzhajózási társaságé. A magyar kormány ez 
idő szerint nem haj landó az üzem jogát megváltani.”15
Az 1882., 1883. és 1884. években a mohács-pécsi vasút jövedelmezősége 
némiképpen csökkenő tendenciát mutatott.
„Ezen kedvezőtlen eredmény kizárólag annak tulajdonítható, hogy az alföld
fiumei vasút eszéki Dráva-hidjánál 1882. év szeptember havában történt 
beszakadás. A mohács-pécsi és az alföld-fiumei, valamint ennek hátpályái 
között az összeköttetés közel három hónapon át szünetelt, s éppen oly idő 
alatt, midőn az áruforgalom legélénkebb szokott lenni.”16
Az alábbi táblázat betekintést nyújt az elkészült MPV vasútvonalak 
hosszának néhány összetevőjéről.

A vonal megnevezése Építési
Hossz km-ben

Üzleti 
hossz km-ben

Árszabási 
hossz km-ben

Mohács-Pécs (Üszög) fővonal 54,942 54,950 55-
Üszög-Tárna szárnyvonal 5,846 5,850 6-
Üszög-Szabolcs szárnyvonal 7,488 7,490 8-
Összesen 68,276 68,290 69-

1913- ban új abb nagyarányú fej lesztéseket hajtott végre a DGT. 10 -12 év alatt 
két jelentős bányaüzemet is csatasorba állítottak: a Szent István (1913-1925), 
pedig a Széchenyi aknát (1913-1925), melyhez az András aknai vonalból 
kiágazó szárnyvonalat építették ki.

1914- ben Pécsúj hegyen erőmű, szénmosó és brikettgyár épült.

” Pécsi Figyelő. 1891. március 7.
Magyar Vasúti Évkönyv 1883/84. Szerk. Vörös László. Bp. 2 p.
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A bányavasutak villamosítása

1914-ben jelentős minőségi változás történt a szén szállításában is. A bánya
vasúti vonalakon a régi gőzmozdonyokat lecserélték 3 db Ganz gyártmányú 
villanymozdonyra (gyártási év 1914).
A középvezető állásos, négytengelyes villanymozdony 850 V egyenárammal 
működött.
„A mozdonyok forgócsap-távolsága 6,1 m, a forgóváz tengelytávolsága 
2,5 m, tengelyenként 1-1 db 65 lóerős TS 100 jelű marokcsapágyas Ganz 
trakciós motorral.”17
Legnagyobb sebességük 40 km/h, üzemképes tömeg 35 tonna, 
tengelyterhelés 9 tonna, teljes hossz 11 740 mm, hajtott kerekek átmérője 
920 mm volt.

A villanymozdonyok az I., 
II., III. pályaszámot 
kapták. „ A villamosítással 
egyidőben a szállító
eszközöket is korszerű
sítették. A nyers kőszén 
szállítására 6 tengelyes 
Talbot-rendszerü fenék- 
ürítős, 40 tonna raksúlyú 
vagonokat vásároltak 
Németországból, még 
1913-ban. A 10 darab 
Talbot-kocsi kezdetben 
DGRT cégjelzést viselt, 
pályaszámuk 2401-től 
2410-ig.”18

Lovász István: A pécsi szenvasut I. 1980.
18 ttU.o.

I ullanymozdony pályaszakasz
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A mohács-pécsi vasút járművei

„A vasút első mozdonya a Wien-Gloggnizti Vasút gyárában 1854-ben készült, 
2B tengelyelrcndezésü MOHÁCS mozdony volt. A mozdonyoknak 
kezdetben nevük volt, később nevük és számuk, majd csak számuk.”19
„Az első mozdony a MOHÁCS nevet viselte és 258,27 lóerejü volt. .Ezt 
a lokomotívot Csehországból hajón szállították Mohácsra, majd innen tovább 
lovakkal Üszögre. A 24 ló vontatta, jármüvet” a gyulai dombokon (megj. mai 
nevén Belvárdgyula) még 6 pár ló befogása segítette át. A szállítás Mohácstól 
Üszögig így is három napig tartott.”20

” Lovász István: A pécsi szénvasút I.
20 Horváth Kázmér: A mohács-pécsi vasút múltjából, (in: A Pécs-Baranya Megyei Múzeumi 

Egyesület Értesítője, X. évf. 4. Füzet, szerk. Dr. Fejes György, Pécs, 1929./ 137 p.
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Psz. Neve Gyárt. Gyárt, sz./év Típus Selejt
Mohács GMF 268/1854 2B-n2 1871
Baranya StEG 347/1856 2B-n2 1875
Pécs StEG 348/1856 2B-n2 1874
Üszög Gü 169/1857 1B-n2 1875
Villány Gü 170/1857 1876
Áta StEG 483/1859 2B-n2 1878

6 Töttös StEG 492/1859 2B-n2
? Siklós StEG 568/1861 2B-n2 1881
8 Donau StEG 841/1868 2B-n2
9 Drau StEG 842/1868 2B-n2
10 Németbóly StEG 1095/1871 C-n2
11 Trinitás StEG 1096/1871 C-n2 Felrobbant: 1921.11.30.
12 Bányatelep Sigl 1367/1872 C-n2
13 Vasas Sigl 1368/1872 C-n2
1 Mohács" Sigl 1558/1872 C-n2
4 Üszög" StEG 1437/1875 C-n2 1932
2 Pécs" StEG 1484/1877 C-n2 1931
3 Baranya" StEG 1521/1878 C-n2
5 Villány" StEG 1558/1879 C-n2 1933
7 Áta" StEG 1567/1880 C-n2 1933
6" Töttös" Bp 282/1889 C-n2
9n Dráva" Bp 2500/1910
8" Duna" Bp 3026/1912
14 Hen 6836/1904 C Bt Ex Breslau 1646? 8016 1931
15 Hen 6912/1905 C Bt Ex Breslau 1649? 8019 1931
16 Hen 7162/1905 C Bt Ex Breslau 1656? 8026 1931
1^~ Bp 349/1891 C-n2 1931 ex MÁV 326237
2*ii Bp 244/1889 C-n2 1931 ex MÁV 326176
31" WrN 2808/1883 C-n2 1932 ex MÁV 326041
4HI Bp 717/1895 C-n2 1932 ex MÁV 326377
5'" WrN 2856/1884 C-n2 1933 ex MÁV 326089
71" WrN 2941/1885 C-n2 1933 ex MÁV 326117

Az utóbbi hat mozdonyt Újdombóvár, Üszög, Bród, Zágráb és Sunja MÁV
fűtöházaiból vezényelték az MPV-hez.

Államosításkor átszámozva További sorsuk Selejt
6lr 1949? MÄV326505 1968
8" 1949? MÄV326507 1965
11li 1949 ? MÁV 326501 1970
2'11 1949 ? MÁV 326502? 1960 Nyékládháza kavicsbánya
4III 1949 ? MÁV 326503? 1961 LKM 326,05
51" 1949 ? MÁV 326504 1968

.1848 2. MÄY32W06 - „W



Trebbin Ágost: BARANYA ELSŐ VASÚTJA

Az elsőként megrendelt három mozdony közül csak az első érkezett meg 
(Mohács), a másik kettő a Bánáti Vasúthoz került, mint „Resicza” és 
„Oravicza”.

A táblázatot áttekintve, több esetben azonos nevezetű mozdonyok szere
pelnek, de természetesen beszerzési idejük különböző.

A mozdonycseréknél az MPV-nél sajátos rendszer volt érvényben. Amikor az 
adott mozdonyt selejtezték, a helyette beszerzett új mozdony a régi nevét és 
pályaszámát örökölte. így azután azonos pályaszám, illetve elnevezés 
egyidőben nem fordulhatott elő.

Az áttekinthetőség kedvéért a második illetve harmadik beszerzett sorozatot 
római index számokkal jelezte a táblázat.

Sajnos a pécsi bányák emléke lassan a múlt ködébe vész. Eltűntek az aknák és 
már nem zakatolnak a régi szénszállító mozdonyok. Az egykor olyan 
mozgalmas bányavidék csendes nyugalomba süppedt.

A 150 éves mohács-pécsi vasútvonal egyenlőre még tartja magát. Igaz régi 
fénye már megkopott, de még most is megbízhatóan szolgálja a megye, 
a város áru- és személyforgalmát.

Csak reménykedhetünk, hogy a régi vasút még sokáig velünk lesz.

Most köszöntsük az öreg vasutat a jól ismert, szeretett bányászköszöntéssel:

JÓSZERENCSÉT!



AMECSEK KINCSE: KIS TÉLIZÖLD METÉNG

\ Lárencz LászIó

Vinca minor - Apocynaceae

Vinca minor (kis télizöld, kis meténg, télizöld, börvény, meténgfü) 
indaszerüen kúszó, a csomóknál legyökerező szárú, 15-20 cm 
magas, forrtszirmú, örökzöld évelő növény. Hajtásai a virágzás 

kezdetén kissé felemelkedők.
A levelek a lándzsástól a keskeny elliptikusig változó alakúak, hosszuk 
2-5 cm; válluk felé egyenletesen keskenyedö, csúcsuk kihegyezett, szélük 
kissé lefelé hajló; színük sötétzöld, átellenes állásúak, ülők vagy csak rövid 
nyelüek; bőmemüek, fénylők, fonákjuk fénytelen.
Árpilis-május hónapokban virágzik. Virágai a levelek hónapjában 
magányosan nyílnak. Az öt csészelevél közepéig egymással összeforrt, 
kopasz. A csészecimpák 4-5 mm hosszúak. Többnyire öt kék színű 
sziromlevele van. Az öt porzólevél a pártacsőre nőtt. Két magháza van, 
megporzását rovarok végzik. Termései 15-20 mm hosszú, hengeres 
tüszőtermések. Indával terjeszkedik, magvait hangyák hordják szét.
Domb- és hegyvidéki övben 1000 méterig tölgyes-gyertyánosokban, 
bükkösökben él, erdöszegélyek mentén gyakran nagyobb területeket borít. 
Az üde, tápanyagokban gazdag, mésztartalmú agyag- és vályogtalajokon 
található. Félámyékot, árnyékot kedvelő, vérnyomáscsökkentő hatású 
gyógynövény. Szívesen ültetik kertekbe, temetőkbe. Rokona, a pusztai 
meténg (Vinca herbacea), Szlovákiában védett növény.
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A vincamin

Szász Kálmán (1910-1978) erdélyi származású, neves fítokémikusunk 
viszontagságos életének utolsó, de legsikeresebb állomása a „Richter”, 
a Kőbányai Gyógyszerárugyár volt. Kiemelkedő szaktudása révén a gyár 
vezetősége rövidesen megbízta a Növénykémiai Osztály megszervezésével. 
Főbb kutatási területei az anyarozs (Secale comutum) alkaloidjainak és 
a gyűszűvirág (Digitalis-fajok) hatóanyagainak ipari előállításával, valamint 
ezek fitokémiai vizsgálataival kapcsolatosak. Az 1950-es évek második 
szakaszában a Vinca minor (kis télizöld, meténgfü) alkaloidjainak izolálása 
fűződik nevéhez. A fő hatóanyagból (vinkamin) jött létre a DEVINCAN nevű 
gyógyszer az 1960-as évek elején, majd a molekula átalakítása révén 
aCAVINTON, ami ma egyik legfontosabb, exportra is kerülő gyógyszerünk. 
Baranyai Aurél a gyógynövény-kutatási konferenciákon ismerkedett meg 
Szász Kálmánnal. Az 1950-es években a gyógyszerészek az 
Orvostovábbképzö Intézet által szervezett programokon vehettek részt. Ezt 
a lehetőséget kihasználva 1957 márciusában a Kőbányai Gyógyszerárugyár 
Növénykémiai Osztályán teljesítette esedékes továbbképzési kötelességét. 
Élményeire így emlékezett: „Érdeklődéssel követtem a gyárban
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a gyógynövények nagyüzemi feldolgozását. Szász Kálmán többször 
megkeresett, szakmai dolgokról beszélgettünk. Gyári tartózkodásom során 
figyelemmel kísértem a vinkaminnal kapcsolatos munkát...” Fokozatosan 
kölcsönös rokonszerv alakult ki közöttük. Baranyai Aurél egy alkalommal 
elmondta Szász Kálmánnak, hogy a pécsi Lápmásvölgyben sok Vinca minor 
található. A későbbiekben Szász Kálmán kérésére nagyobb mennyiséget 
gyűjtött. „A gyár gépkocsijával vittük a gyógynövényt Budapestre. Pár napig 
a fővárosban maradva együtt kidolgoztuk a középüzemi vinkamin-kinyerés 
technológiáját.”

Ezzel kapcsolatos saját emlékem mindezt bizonyítja. 1958 és 1963 között az 
első nagyüzemi gyógynövénytermesztést a Balatonakaliban levő 
”gyógynövénykutató telepen” végezték. Szász Kálmán kérésére a Kőbányai 
Gyógyszerárugyár két alkalmazottja, Tasnády Gyula és Lárencz László 
(e sorok írója), rendszeresen a 11 óra körül szedett mintákban találták 
a legtöbb alkaloidot. Ebben az időszakban innen gyűjtötték be a Vinca minort 
gyári feldolgozásra.

Az 1960-as évek elején épült fel az új „Növényüzem” Szász Kálmán 
elképzelése szerint. A fő hatóanyagokat az ún. „U”-extraktorral vonták ki. 
A készüléket a gyár TMK részlege szerelte fel. Az első nyers kivonatot a Vinca 
minor-örleményböl Tasnády Gyula, Bánáti Ferenc és Lárencz László 
közreműködésével készítették.

Érdemes arra is utalni, hogy a pécsi Gyógyszertári Központ humánus és 
tudományt támogató káderigazgatója, Szabó Pál (1923-1986) „30 éves 
a szocialista gyógyszerellátás Baranya megyében” című kéziratában így 
emlékezett: „A TIT és a Gyógyszerész Szakcsoport közös rendezésében 
meghirdetett program után, amelyen Szász Kálmán és Gyenes István 
kandidátusok voltak az előadók, a Kőbányai Gyógyszerárugyár és több 
Baranya megyei TSZ között szerződéskötésre került sor a Vinca minor 
összesen több mint százholdas termesztésére.” A Vinca minor-állományok 
minőségét Baranyai Aurél (Kövecs Ferenc főkönyvelő jóváhagyásával, 
a Gyógyszertári Központ vezetőségének engedélyével) rendszeresen 
ellenőrizte. Ezt megelőzően 1967. január 9-töl 21-ig továbbképzésen vett 
részt a Richter növénykémiai osztályán.
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Baranyai Aurél „A gyógynövényügy 
Baranyában” című tanulmányának 
kézirata a Pécsi Szemle várostörténeti 
folyóirat 2004. évi nyári számában 
jelent meg posztumusz nyomtatásban. 
Ebben olvashatjuk, hogy a „Vinca 
minor ugyanolyan hatású anyagot 
tartalmaz, mint a Rauwolfia nevű 
indiai gyökérből készült, a hypertoniás 
betegeket gyógyító Rausedil. A Vinca 
minor legszebb egyedei a Pécs melletti 
Lámpásvölgyben nőnek. Innen vitték 
kétévenként a palántákat az ország 
más vidékeire, hogy ellássák a gyógy
szeripart (Devincan, Cavinton)." 
A szántóföldi kultúrákban a fél
árnyékot laza nádfonattal, a megfelelő 
páratartalmat permetezéssel biztosí
tották. A nagyüzemileg termesztett 
gyógynövényekből kevesebb ható
anyagot lehetett kivonni, mint a vadon 
termőkből.

A 2004. április 10-én megjelent HVG 
újságírója arról kérdezte a Richter 
Gedeon Rt. vezérigazgatóját, mikor 
lesz legalább egy olyan ismert 
sztárkészítményük, mint amilyen 
a legendás Cavinton volt? Bogsch 
Erik azt válaszolta: sajnos ilyennel 
egyelőre nem szolgálhatunk.

(A fényképeket a Baranyai család 
archívumából válogattuk.)



kiemelt helyét az „új vallásban”, sőt az Alexamenos-rajz alapján a keresz
tényeket akár keresztimádóknak is tarthatták. A kereszt fontosságát jelzik 
a korabeli vele kapcsolatos további állásfoglalások is. Theodosius és III. 
Valentinianus megtiltották a kereszt padlóra való festését. Julianus apostata 
keresztényellenessége okán büntette a keresztet imádókat vagy viselőket, míg 
a későbbi képromboló bizánci keresztény császárok éppen a kereszt képével 
kivételt téve engedélyezték ábrázolását, sőt pénzeiken is szerepelt.
A kereszt típusai területenként és koronként változatosak. Az 5-6. századig 
Krisztus keresztre feszítésének ábrázolása még jórészt tabunak számított, így 
a kereszt szimpla képe sem volt nagyon gyakori. A 4. században a Krtisztus- 
monogram és annak különböző változatai terjedtek el leginkább végső soron 
a kereszt jelkép altípusaiként de nem feltétlenül csak a kereszténységre utaló 
jelentéssel. Véleményünk szerint a Krisztus-monogramok és a keresztek 
története egybe tartozik, bár változatos ábrázolásaik kronológiája csak 
részben tisztázott. írott forrásokban az ókeresztények nem különítették el 
őket, ábrázolásban viszont az 5. századig inkább a Krisztus-monogram 
különböző formáit részesítették előnyben. A Krisztus-monogram és annak két 
leírt alapváltozata az euszébioszi (görög kereszt) és a lactantiusi (András- 
kereszttel formailag egyező típus) valószínűleg a különböző kereszt 
alapokból következő betüformákkal ábrázolt Krisztus-jelképek voltak.
A kereszt vagy a Krisztus-monogram eredete és jelentése pogány illetve 
„világi” szempontból éppúgy magyarázható, mint keresztény nézetek 
alapján. Míg azonban a kereszt letisztultabb, ősibb jelkép, a Krisztus
monogram már betűk és ligatúra variációja is. A kereszt az 5. századig az 
avatatlanok számára egy negatív jelentésű kivégzőeszközt is szimbolizált, 
a Krisztus-monogram azonban minden vitán felül Jézust. A két szimbólum 
kapcsolatára magyarázat lehet, hogy a rómaiak legkésőbb Caesar idején 
megismerték az egyiptomi képírást, ami ötletet adhatott nekik kép és írás 
egyesítésére. A betűk rövidítése {compendium seripturaé) és összefonása
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(ligatura) pedig az ókori görög és latin feliratok kedvelt eszköze volt már 
jóval az ókereszténység előtti időkben is. Ezt a szokást a keresztények 
átvették, és néhány rögzült betüfonást jelképpé változtattak. Platón szerint 
a kimondott szó képe az írás, így a betűk maguk is jelképpé, adott esetben 
alkotássá válhattak. Célunk nem a kereszt és a Krisztus-monogram 
szimbólumok összemosása, csupán annak bizonyítása, hogy az ókeresz
tények a két külön formában a 4. század második felére szinte azonos dolgot 
jelöltek. Mivel a Krisztus-monogram akkor még sok szempontból szalon
képesebbnek bizonyult, ezért a bemutatni kívánt fogalom „képmásaként” 
főleg azt ábrázolták.
A keresztnek legalább kilenc alapformáját ismerjük (Krisztus-monogram 
változatait nem tekintve): görög kereszt (egyenlő szárú), latin kereszt 
(függőleges szára hosszabb és a vízszintes szár annak felső harmadában 
metszi azt), Antonius-kereszt (T-alakú), villás kereszt (Y formájú), András- 
kereszt (X alakú), kettős kereszt (két vízszintes szár metszi a hosszabb 
függőlegest), bizánci vagy orosz kereszt (három vízszintes szár metszi 
a hosszabb függőlegest, de az alsó ferdén), hármas vagy pápai kereszt (három 
vízszintes szár metszi a hosszabb függőlegest, a felső a legrövidebb, míg az 
alsó a leghosszabb) és az egyiptomi (vagy kopt vagy Ank-kereszt, T-forma 
tetején kör vagy álló ellipszis, melyet a koptok átvéve keresztény jelként 
olykor Krisztus-monogrammal összeillesztve használtak).
Korabeli írott források betűinek vizsgálata alapján a kereszt eredete a héber 
tau betűhöz (7) kapcsolódik, amit az 1. századi szarkofágok feliratai Krisztus 
korában kétféle módon írtak: „+ ” ill. „x”, ahogy később Euszébiosz püspök 
és Lactantius (Konstantin legidősebb fiának nevelője) is kétféle módon írta le 
a keresztet (bár az utóbbiak nem feltétlenül következnek az 1. századi 
példából). A Barnabás levélben szerepel a tan és a kereszt Jézussal való 
összekötése, a qumráni közösség (kétezer évvel ezelőtt létezett aszkétikus 
zsidó szekta a Holt-tengernél) jele is az a tau volt, melyet Ezekiel látomásának 
és a Jelenések könyvének angyala tett a kiválasztottak homlokára (Ez 9,4 Jel 
7,3). A tan mellett a wenora-forma is felvetődött, mint a kereszt elődje. Ajóval 
Konstantin előtti Péter-apokrif szerint Az Ige a függőleges szára, a visszhang 
a vízszintes szára, az emberi természet. A szög pedig, amely közepén 
a függőleges és vízszintes szárat összetartja, az az ember megtérése és 
bűnbánata. Az írott forrásokban tehát már jóval Konstantin előtt szerepel 
a kereszt. A magyar szakirodalom Czobor Béla írt először a „legrégibb 
keresztekről”.
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A Krisztus-monogram alakzatának a Konstantin császár előtti időkben nem 
keresztény jelképként való használatára bőven van példa. Az attikai 
tetradrachmák (ezüst négydrachma), egyiptomi ptolemaida (hellenisztikus 
fáraó-dinasztia) érmék és egy Kr.e. 138-137-re keltezhető Isis-felirat XP 
monogramja viszont egészen más kötődésű. Jézus előtt több száz évvel való 
felbukkanásuk nem a kereszténységhez köthető, hanem egyszerűen a jóval 
korábbi görög betüfonások közül való. Több kutató is felvetette már 
a 19-20. században a Krisztus-monogram Konstantin előtti keresztény 
használatának lehetőségét a Priscilla-katakombában, vagy akár a korai BENE 
MERENTI (aki kiérdemelte) feliratos sírköveknél, ezek általában kevésbé 
szerencsés ötletek voltak. Mégis zavarba ejtönek kell neveznünk azokat a gót 
környezetben előkerülő 3. századi leleteket, amelyek egy Wulfila (4. századi 
gót bibliafordító) előtti, nem ariánus térítési hullámhoz köthetők. Tirighina- 
Barbo§i római castrumánál (Románia) sírmellékletként a 3. század első 
harmadából származó amforán chrismon jele volt felfestve. Ugyancsak itt, 
egy Severus Alexander pénzével datálható ház maradványai közt egy függő 
került elő kereszttel. Néha valóban előfordul, hogy barbár környezetben 
fellelt darabok jobb képet adnak egy római tárgytípusról, mint a birodalom 
belsőbb területéről származók.
A kereszt pogány jelképként általánosan kozmikus értelemmel bírt. A. B. 
Cook a krétai bárd-kultuszból, illetve annak jelképéből (labrys) vélte 
kifejlődni az Euszébiosz által leírt jelképet. Ebben az esetben a 312. évi csata 
idején Konstantin katonáinak többsége a hadiszerencse pogány jeleként 
alkalmazhatta és csak a későbbi keresztény magyarázatok vetítették volna 
vissza erre az időre is keresztény jelentését. A keresztet nem csak a bárdba, de 
a hajóárboc vagy az eke pogány szimbólumaiba is beleláthatták. A jelkép 
lactantiusi (András-kereszt alakú) leírását magyarázta Rudolph Drössler. 
Az 1705-ben megtalált Tabula Bianchi kódex Mars-Skorpió jegye alapján 
gondolta, hogy a csata előtt az Isten csillagokból kiolvasható jele fejlődött át 
a még nem keresztény értelmű betüfonássá. Valószínű, hogy a csata előtt 
a keresztény szabályok a császárnak kevéssé számítottak, de ha mégis így lett 
volna, akkor is elfogadhatjuk, hogy a keresztény előírások alól a naptár, 
az asztrológia és zodiákus kezelése kivételt képezett, ahogy ezt Sághy 
Marianne a Valentinusnak készült 354-es kódex-kalendárium esetében 
bizonyította. A pogány áldozásokat csak 381-ben tiltják be a császárok. 
Gratianus 382-ben távolíttatja el végleg Victoria szobrát a curiából, lemond 
a pontifex maximus (legfőbb pogány pap)) címről és többé nem támogatja
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pénzzel a pogány kultuszokat. Rómában a pogány naptár alapján mégis 
az 5. század végéig megtartották a pogány ünnepeket. Konstantin 
asztrológusa (Julius Firmicus Maternus) tehát a Saturnus-Jupiter-Mars 
együttállását tapasztalhatta 312-ben, így Drössler szerint a bolygók 
egyvonalban történő elhelyezkedése adta volna ki az éjszakai égen 
a Lactantius által említett „+” vízszintes vonalát, míg a fényes csillagok 
összekötött vonala a P-t.
Konstantin katonái közül a keresztények részéről további lehetőség volt 
a hadipszichológia felhasználása, vagyis egyszerűen a keresztényellenes 
Maxentius hergelése e jellel amennyiben számukra már akkor keresztény 
jelentéssel bírt. A kérdéssel kapcsolatos legjellemzőbb kutatói érzelmi 
álláspont Czobor Bélánál található, aki 1879-ben De Rossi nyomán cikke 
elején még tagadta az önálló Krisztus-monogram Konstantin előtti 
megjelenését, ugyanakkor néhány oldallal később példákat felhozva mutatja 
ki, hogy keresztény feliratokon már a 3. században felbukkant. A tan és a khi 
kapcsolata a 2. századi ókeresztény irodalomban valóban megvolt. Mindent 
összevetve a kereszténység első tudatosan megtervezett ikonogramja vagy ha 
úgy tetszik lógója a Nagy Konstantin labaruma (krisztogrammal díszített 
hadijelvény) volt. A krisztogram és a labarum pedig a császári győzelem és 
hatalom jelképeiként már a kezdetektől fogva összefonódtak. A krisztogram 
legelső konstantini propagálását a 312-313-ban készült dénársorozatról 
ismerjük, ahol Licinius Jupiterként, Maximinus Sóiként, Konstantint pedig 
hadvezérként ábrázolták.
A kutatás álláspontjának két véglete tehát a következő: a keresztény jelentésű 
Krisztus-monogram talán már létezett Konstantin előtt is, a másik véglet 
szerint pedig a csata napján még egy keresztény tartalomtól mentes jelképet 
adoptált a császár, mely haláláig (Kr.u. 337) világi és/vagy pogány szimbólum 
maradt, később azonban a kereszténység visszamenőlegesen is saját 
jelentéstartalommal megtöltve annektálta. A kutatás régebben az előbbi 
végletet preferálta, míg jelenleg a nézetek többsége a Krisztus-monogram 
általános kereszténnyé válásának Konstantin utáni lehetősége felé tolódik el.
A labarum Nagy Konstantin előtti jelentése ismeretlen. A milvius-hídi csata 
után birodalmi jelvényt, standardot, vagy birodalmi jogart takar. Általános 
képe a hosszú lándzsa, tetején kereszttel, koszorúval és drágakövekkel, ahol 
azonban a kereszttag hadijelvény esetén akár textília (ruha) felaggatására is 
szolgálhatott. Más kutatók szerint a labarum önállóan valóban Konstantinnal 
jelent meg, de nem előzmény nélkül. Konstantin haláláig nem is volt 
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feltétlenül keresztény jelkép, csupán győzelmi szimbólum. Joseph Vogt 
olvasatában a Milvius-hídnál lezajlott csata előtt az ókori ember számára oly 
természetes invokáció gesztusát, vagyis az istenek segítségül hívását 
jelenthette.
A krisztogram vagy Krisztus-monogram Magyarországon kevéssé használt 
névváltozata a Chrismon, de alább látni fogjuk, hogy a Jézus-monogram és 
Jézus-Krisztus-monogram is előfordult, nem beszélve a labarumról. AJf(Khi) 
és a P (Rho) görög betűk Jézus görög nevének, Krisztusnak az első két betűjét 
jelölik: XPigtoc (KhRisztosz). Népszerűvé válása pontos évszámhoz és 
eseményekhez, Nagy Konstantin 312-ben történt látomásához (gör. Touto 
nika Ejelben győzz; lat. In hoc signo vinces E jelben győznifogsz), a Milvius- 
hídnál (Ponte Milvio) október 28-án lezajlott győztes csatához (a katonák és 
Konstantin felszerelésén való ábrázolásához), az ezt követő Krisztus- 
monogramos érmék kiadásához (a 315. évi ticinumi ezüstérméken Konstantin 
sisakján Krisztus-monogram, a 327 után vert konstantinápolyi érméken pedig 
labarum látható) és a keresztény vallás gyakorlásának engedélyezéséhez 
(Galerius nicodemiai edictuma 311-ben, ill. a „császárkonferencia” milánói 
rescriptuma 313-ban) köthető. Louis Duchesne nyomán Alföldi András úgy 
vélte, hogy a császár már korábban kapcsolatba került a kereszténységgel, 
hiszen apja, Constantius Chlorus rokonszenvezett velük és Konstantin nővére 
is a keresztény Anastasia nevet kapta, a Milvius-hídnál megvívott csatába 
pedig Konstantin eleve magával vitte Ossius kordovai püspököt.
Konstantin látomásáról Euszébiosz emlékezik meg: egy aranyozott lándzsán 
keresztbe helyezett rúd, felette koszorúval. Lactantius is említi még a jelet: 
transversa X littera summo capite circumflexo. A két említés különböző, 
Lactantius értelmezésében a ,X” fordul elő. A látomás még a korabeli liturgia 
szövegébe is bekerült. Konstantinnak azonban nem ez volt az egyedüli 
látomása. Korábban, 310-ben még Apolló látomásával készült a győzelemre, 
ami akár kétségessé tehette volna a későbbi látomást. Másoknak viszont 
szintén keresztlátomása volt. Damaszkuszi János a messalianusok (rajongó 
keresztény radikálisok) és euchiták (imádkozok) ragyogó kereszt 
látomásairól tudósít, Makariosz pedig megjelenő fényes keresztről írt. Sőt az 
Apostolok levele c. apokrifben Krisztus előtt a felhők közt a kereszt jár. 
Jeruzsálemi Szent Kürillosz 351-ben éppen II. Constantius császárnak (Nagy 
Konstantin fiának) írt a Jeruzsálem felett megjelent keresztről. Nolai Paulinus 
pedig így írta le: „A keresztet koszorú övezi, ragyogó gömbbel”. Bármiféle 
keresztvíziókról volt is szó, az tény, hogy akár a drágakövekkel díszített 
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aranyos kereszt is csilloghat a napfényen. A Konstantinhoz politikailag 
alkalmazkodó Licinius is produkált egy ilyen látomást, melyet Lactantius 
komolyan vett. A lateráni bazilikának Konstantin által adományozott 
aranykereszt felirata mutatja, hogy a fényt viszi a templomba.
A keresztény értelmezés, Krisztus nevének lerövidítése több okból fakadhat. 
Egyrészt a pogány és keresztény vallási közösségek belső intimitási 
kényszeréből a titoktartás rendszabása okán (disciplina arcani), ami a keresz
tények esetében akár külső kényszert, az üldöztetések előli menekülést is 
takarhatott. A pogány idolok lefátyolozásának szokása pedig éppenséggel 
évezredekkel korábbi eredetű. Akár a gnosztikus hatás is tetten érhető itt, 
hiszen csak a név jelenik meg, melyben misztérium rejlik, ugyanakkor 
a gnosztikusoknál a kereszt jelkép esetleg inkább negatív jelentésű volt, és ők 
a szenvedés ábrázolását elutasították. 313 előtt és talán egy ideig még utána is 
nyilván sok gúnyolódás érhette a keresztényeket. Gondoljunk csak 
a palatinusi őrségház (Paedagogium) falán talált, és Czobor Béla által 
a magyar szakirodalomban már a 19. században többször idézett 2. századi 
Alexamenos-graffitire, ahol Jézust szamárfejjel ábrázolják a feszületen 
a következő felirattal: AAEXAMENOC CEBETE 0EON(Alexamenos imádja 
istenét). Ugyanakkor e képpel kapcsolatban nem lehet elvetni azt a lehető
séget sem, hogy a szamár nem gúnyból, hanem mágikus jelként került 
a keresztre. Pasquale Testini mindenesetre az új keresztény vallással szembeni 
népi előítéletnek tartja.
A keresztre feszítés (crucifix) ábrázolása a valószínűleg rejtve hordott 
gemmás gyűrűkön már a 2. századtól(?), a gauli tégelyen (pyxis) az 5. század 
elején megjelent, de nyíltabb festményeken (pl. a firenzei Rabbúla-kódexben 
Longinosz centurio kereszthalála), falfestményeken elterjedve csak 
a 6. századtól számolhatunk vele. Galla Piacidia 5. századi mauzóleumának 
boltozatán is ott van ugyan a crux gemmata, de kifestésének ideje kétséges. 
Pannóniában pedig az eddig ismert legkorábbi keresztábrázolás egy Tokodról 
való kerámiatál alján ismert az 5. század első feléből. Másrészt az 
ókeresztények szempontjából Isten nevével kapcsolatos mózesi tiltások 
(2Móz 20,7; 5Móz 5,11 ), az újszövetségi megerősítésekkel együtt (Ne adjátok 
azt, ami szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé 
Mt VII.6.) adják meg a magyarázatát, hogy miért kerülték Krisztus 
ábrázolását, neve leírását oly sok egyéb jelképpel (Jó Pásztor, Héliosz, 
Orfeusz, Hórusz, hal, Krisztus-monogram, stb.) helyettesítve azt, vagy csak 
a kereszthalált és a feltámadást kísérő mozzanatokat ábrázolva (Pilátus 
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kézmosása vagy Péter tagadása a Comodilla-katakombában). Pogány 
szemszögből egyébként is különösnek vagy botrányosnak minősült egy ilyen 
„alantas” kivégzési mód felmagasztalása és inkább adott alkalmat gúnyra, 
mint elismerésre. Harmadrészt a Krisztus-monogram keresztény 
szimbólummá válásának lehetséges oka az ókeresztények időnként 
felerősödő részleges viszolygása a képektől, mint bálványoktól. Negyedrészt 
az ókeresztényeknek nem is állt rendelkezésükre semmiféle evangéliumi 
utasítás vagy leírás Krisztus megjelenéséről. Origenész és az apokrifek 
Krisztus megjelenését még egyenesen polimorfnak (több alakúnak) tartották. 
Ha mégis ábrázolták, akkor kevésbé zsidóként mutatták be, inkább a pogány 
művészet eszköztárát (Héliosz, Zeusz, stb.) használták fel képi 
interpretációjához, így külön ókeresztény ikonográfiái ábrázolási szabályok 
akkor még nem is alakultak ki vele kapcsolatban. A korai Krisztus-ábrákon 
ennek megfelelően némi bizonytalanság, kettősség is megfigyelhető. A fríz
szarkofágokon szakálltalan latin ifjúként, rövid fürtös „heroikus” hajviselettel 
láthatjuk, míg vele egy időben már megjelenik a számunkra ismerős hosszú 
haj is, melyet a képek készítői talán Zeusztól, Apollontól vagy a géniusz
ábrákról kölcsönöztek. Szalamiszi Epiphaniosz a 4. századvégén Theodosius 
császárnak írt levelében így fogalmaz: názír (Isten követője), akinek haját olló 
nem érhette. A szakáll csak a 4. század végén jelent meg. A közeli Dalmatia 
területén talált Krisztus-ábrázolások is vagy a Jó Pásztort mutatják, vagy 
jellegtelenek. Végül pedig a keresztényüldözések megszűntével a 4. századi 
krisztológiai viták adtak okot Krisztus ábrázolásának elkerülésére, hiszen 
az egyházatyák minimalizálni akarták Krisztus emberi természetének 
jelentőségét. Ez a kényszer csak akkor oldódott, amikor tisztázták az isteni és 
emberi természet ortodox nézetek által képviselt kapcsolatát Krisztusban, így 
Jézus Isten és ember közt való világos közvetítő szerepét már a képek is 
példázhatták.
A monogram-jelkép kompromisszumos megoldás is lehetett, erre emlékezett 
vissza 500 körül Mabbug püspökeként Philoxenosz: Neveit festették le 
ugyanis, nem pedig természetét, elnevezéseit, nem pedig valóságát. Mindez 
egybecseng az ószövetségi Isten nevének kimondhatatlanságával, vagy akár 
Szent Pál „ismeretlen” istenével: Nos én azt hirdetem nektek, akit ti 
ismeretlenül tiszteltek. (ApCsel 17,22-23). Ha pedig Euszébiosz és Lactantius 
leírását tartjuk mesének, akkor a jelkép Konstantin révén, de a császár eredeti 
szándékától függetlenül született meg a keresztények között. Euszébiosz 
elfogult „lényeglátása”, Origenész nyomán vallott nézete a kereszténység 
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Római birodalom területén történt sorsszerű megjelenésével kapcsolatban 
a Krisztus-monogram szempontjából is leleplezi a történelem utólagos 
keresztény indíttatású magyarázatának szándékát. A kereszténység és az 
euszébioszi császárkultusz tudatos, vagy rajongói szándékú összekötésére jó 
eszköznek bizonyulhatott például a Krisztus-monogram visszamenőleges 
keresztény értelmezése. Bár a Krisztus-monogram elterjedt Nyugaton is, 
a császárkultusz ott már legfeljebb Milánóban (Mediolanum), a császári 
székhelyen érvényesülhetett. Rómában Liberius pápa bátran kihajította 
II. Constantius császár ajándékait, amiért persze később száműzték. 
Athanasius 357-ben már másfél éve dacolt a számüzetési parancs ellen, és 
ugyanekkor a római nép is illetlenül viselkedett II. Constantius két pápát 
elfogadó rendeletével szemben. Végül a császárkultusz részben a szent
kultuszba lényegült át.
Annyi mindenesetre biztos, hogy a Krisztus-monogram birodalomszerte csak 
313 után terjedt el. Ettől kezdve először talán részben a győzelem 
szimbóluma, esetleg hivatalos állami (államvallási) jelkép is volt. Nagy Tibor 
egyenesen Krisztus-hadistenről ír Konstantin milvius-hídi csatájával 
kapcsolatban. Elfogadható az a nézet is, mely szerint a 4. század utolsó 
harmadáig az állam mellett a császár személyéhez is kapcsolódott a jelkép, így 
hűségük kifejezésére pogányok is használták. A 4. század végére viszont már 
kimondottan Krisztusra és a kereszténységre utalt, amely jelentése szinte 
kizárólagossá vált.
Összegezve tehát a Krisztus-monogram megjelenése és korai használatának 
értelmezése nem mutat tiszta képet. Véleményünk szerint a jelképet 
a 4. század utolsó harmadáig mindenki világnézetének megfelelően értékelte. 
A pogányok, a császárok és lojális alattvalóik világi (győzelmi) jelképként, 
míg a keresztények természetesen Krisztus-szimbólumként. A Milvius-hídnál 
Konstantin csupán politikusként viselkedett és egy általános jelentésű, minél 
több ember által elfogadható szimbólumot keresett. Választásánál 
ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a lehetőséget, hogy a keresett 
szimbólum a keresztények meggyőzését kiemelten hivatott volt képviselni, 
mivel kiválasztása jól beleillik Konstantin keresztényeknek kedvező tetteinek 
sorába vagy akár anyja, Helena császárnő példája által később kifejlődő 
keresztkultuszba. A jelkép azonban volt annyira sokértelmü, hogy a császár 
pogány katonái is magukénak tarthatták - elsősorban győzelemre utaló világi 
jelentése révén. Később az ókeresztények az üldöztetés megszűntének óriási 
hatása alatt még jobban beleélték magukat a Milvius-hídnál gyöze-
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delmeskedö „igazság” jelképének krisztusi magyarázatába, mig végül 
a Konstantin halála után folyamatosan növekvő számarányuk révén valójában 
teljesen ki is sajátították e jelképet - legalábbis az utókor számára így tűnik. 
A 4. században ugyanis természetessé vált a keresztények között a korábban 
ellenséges imperiummal való megbékélés gondolata, ami a korábbi mártírok 
altal élesen megtagadott császárkultusz továbbélésének kedvezett. 
A Krisztus-monogram 5. század eleji népszerűségének hanyatlása legelőbb 
Róma városában érzékelhető és két dologhoz kötődik. Egyrészt a császár
kultusszal szemben megnyilvánuló egyházi akarat eredményeként a kereszt 
az 5. századra lassan felváltotta a Krisztus-monogramot, másrészt a 410. évi 
események miatt, amikor a keresztény fővárossá lett örök várost elfoglalták, 
Megrendült a kereszténység erejébe vetett hit, ami a régi császári-krisztusi 
Jelkép hanyatlásában is tükröződött. (Megjegyzendő, hogy Róma, a bűnös 
yáros pusztulását Victorinus püspök keresztény erkölcsi értékítéletü, 
Millenarista gondolatmenet alapján előre megjövendölte. A Roma ruinata 
(Róma rommá válása) hirdetése a császárok által is preferált Roma aeterna 
(Róma örök) képpel szemben valószínűleg nem csak az ö ötlete volt. Mindezt 
legfeljebb csak erősítették a további foglalások 455-ben a vandálok, 476-ban 
Odoaker és 493-ban Theoderik által valamint egy fontos tény, hogy Julianus 
esászár betiltotta a labarum használatát a hadseregben. A Krisztus-monogram 
népszerűsége Rómában született meg és ott is hanyatlott le leghamarabb. 
Keleten mindvégig inkább a korai forma maradt népszerű, Nyugaton pedig 
gyakorivá vált a koszorúval övezett típus is. Kéziratos kódexekben az 
5'6. századtól ismertek az IC és XC monogramok {Codex Alexandrinus, 
Codex Claromontanus). Az IET betűk megfejtése: az első két betű Jézust, 
a harmadik pedig a keresztet jelöli. (A szintén Jézust jelölő IHS-monogram 
leginkább csak a 15. századtól jött divatba.) A betüfonás nélküli, 
»letisztultabb” különböző kereszttípusok pedig a népvándorlás korától váltak 
’gazán uralkodóvá. A provinciális pénzek először híven utánozták Konstantin 
érmeit, majd a felületesen ábrázolt krisztogram lassan átalakult 
esillagocskákká. A Valentinianus idejéből származó krasznai aranyrudakon 
Még krisztogram látszik, a Theodosius idejéből származó szikáncsi 
aranypénzeken viszont már kereszt van. Végül pedig a kereszt Vanyó László 
által megadott definíciója alapján megérthetjük, hogy mi az ami hiányzott a 
honstantini krisztogramból és miért kellett felváltania azt a keresztnek: 
4 kereszt kozmikus és történeti jelkép egyszerre, a szenvedésé és a fel- 
támadásé, a győzelemé. Sok esetben magát Krisztust helyettesíti, mint az
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oikonomia foglalata. Eszkatologikus jelképként „az Úr előfutára" 
(praecursos Domini). Égi jelként theophaneiát helyettesít. Hozzá 
kapcsolódnak a trinitárius keresztségi és krisztológiai eukarisztikus 
szimbólumtartalmak.
A Krisztus-monogram máig előkerült korabeli ábrázolásainak száma sok 
ezerre becsülhető. Alkalmazták középületeken, templomokban, 
falfestményeken, sírköveken, szarkofágokon, lámpákon, pénzeken, 
hadijelvényeken, fegyvereken (pl. Nagy Konstantin sisakján a 317. évi 
vereteken, a meuse-völgyi sisakon vagy az alsóhetényi sisakon), ruhákon, 
szőnyegeken, stb. Tipológiáit a modern régészettudomány elkészítette. 
Egymástól való megkülönböztetésükkor számítanak a betűk, azok alakja, 
nagysága, száma, a betűket körülvevő medalion megléte, vagy hogy a betűk 
szára túlnyúlik-e azon. A /’-betű felső körívének esetenkénti nyitott rajzolatát 
nem annyira keleti jellegnek, mint a zárt hurokhoz képest későbbi 
fejleménynek tartja Branka Migotti, ami természetesen nem jelenti a zárt 
P ábrázolásának eltűnését. Ugyanakkor azt sem felejthetjük el, hogy kurzív 
írás esetén a „P” zárt vagy nyitott jellege gyakran véletlenszerű. Pasquale 
Testininél a Krisztus-monogram három alapváltozata szerepel Jézus’zsidó
latin és görög nevének megjelenése szerint, de mindig görög betűkkel. 
Az elsőben a X mindig jelen van, változó irányú P-vel, illetve esetenként 
kiegészülve az eszkatologikus A (alpha) és Q (ómega) vagy a De Rossi által 
a 19. században interpretált C (= Lwnjp = Szótér = Megmentő, Megváltó) 
betűkkel. Ez a Krisztus-monogram. A második típus jobban illik az 
euszébioszi leíráshoz, itt az Ahelyett a + (kereszt), még inkább I és a P együtt 
látható,ez a Jézuskrisztus-monogram. Végül a harmadikban csak az I kezdő
betű ismerhető fel, ez a Jézus-monogram. Az alpha és ómega betűkkel való 
kiegészítés természetesen a Mindenhatóra utalnak. A Jelenések könyvében 
János négyszer is megemlíti őket. Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és 
vég, ezt mondja az Úr, a ki van és a ki vala és a ki eljövendő, a Mindenható. (Jel 
1,8). Én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó; (Jel 1,11). Én vagyok 
az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. (Jel 21,6). Végül pedig a Jel 22,13 alatt 
az utóbbi két idézet összevonása található. Albert Hauck a 19-20. század 
fordulóján alapvetően szintén három csoportba sorolta a monogram típusait, 
de nála a testini-féle 2-3. csoportok sorrendje még fordítva szerepelt. Végül 
pedig a X és / együttes szerepeltetése (i-chi) csillagformát ad ki, mely nem 
feltétlenül keresztény jelentésű, gondoljunk csak a somogyszili Silvanus- 
oltárra, amelynek felső részén medalionba foglalva szerepel ez a motívum, 
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vagy a somogyszili temető 41.II.g. sírjára, ahol az előkerült szimbólum 
esetében Gáspár Dorottya megkérdőjelezi annak keresztény voltát. Az un. 
staurogram az eusebiusi keresztet vagy a Tau-betüt veszi alapul, mégpedig 
úgy, hogy függőleges szára egyben P betűt (Rhó) ad ki. A Krisztus
monogramok és keresztek észak-horvátországi tipológiáját 14 típussal 
Branka Migotti adta meg, Artner Edgár 17 általánosan ismert típust sorolt fel. 
Ezek közé azonban beszámította többek közt a kajmós keresztet (szvasztika, 
horogkereszt).
Van azonban további osztályozási lehetőség is a rajzolatok képi szimbólumai 
alapján. Birodalomszerte ismert, mégis ritkább változatot jelentenek azA és Ω 
helyett kétoldalt megjelenő csillagokkal díszített példányok, ahol a csillagok 
Krisztus univerzális hatalmát jelölnék. Mivel az ókori ember a szépet mindig 
valami fénylőhöz, sugárzóhoz, vagyis a Naphoz hasonlította, felvetődött 
a napkultusszal való keveredés lehetősége is. A Krisztus-monogram 
leggyakrabban kerek medalionban látható és benne a betűk sugárszerüen 
vannak elrendezve, akár egy napkerék. Jézus szavai is segítik az azonosítást: 
Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem 
övé lesz az élet világossága. (Jn 8,12). Tanítványai előtt megjelenve pedig 
arca ragyogott, mint a Nap (Mt 17,2). Éppen dicsőséges sugárzása miatt nem 
tudták elviselni tanítványai a színeváltozáskor Krisztus látványát és 
mennybemenetele utáni direkt ábrázolása nem volt lehetséges. Jézus életének 
ismert dátumai összefüggésbe hozhatók a napállással, hiszen a téli 
napfordulón született, amikor a legrövidebb a nappal, kereszthalála és 
feltámadása pedig a tavaszi napforduló táján történt, amikortól a nappalok 
hosszabbodnak. Adott tehát a „fényhozó” szerep. Krisztus Helioszként való 
ábrázolásával azonban nem mindenki értett egyet. Kürillosz a dolgot úgy 
kerülte meg, hogy a Nap-szekéren Krisztus helyett Illést látta. A Chi-Rhó 
monogram körbe való foglalása nem a legkorábbi típus, megjelenése inkább 
a 4. század 2. harmadára tehető. A medalion értelmezhető napjelvényként is, 
bár az ennek cáfolatát jelentő, leginkább érzelmi alapú vélemény is igen korán 
megjelent. A bulgáriai serdicai temető 5-6. századi 1. és 9. sírjainak 
falfestményein a medalionban már nem Krisztus-monogram, hanem kereszt 
látható. Georgios Gounaris viszont ennél korábbra is, a 4. századra datál egy 
körbe foglalt festett keresztet Veria 13. sírja esetén.
A Krisztus-monogram medalionba való foglalása adódhat a mártírok 
győzelmi koszorújával való összekapcsolásból is. A kereszt nem más, mint 
koszorú. A 4. századból sok koszorúba foglalt Krisztus-monogram ismert. 
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Ezek közül legszebb talán az 
angliai Lullingstone-ban 
talált falfestményen látható. 
(Angliánál maradva 
tulajdonképpen a legtöké
letesebb krisztogram pedig 
a dorseti villa padló
mozaikjáról ismert. Itt együtt 
van a jelzett és szimbóluma, 
tartalom és forma: a Chi-Rho 
monogram közvetlenül 
Krisztus fejéből nő ki. Másik 
kombinációs lehetőséget 
mutat a Vatikáni Múzeum 4.
század közepéről való 28591. számú szarkofágján - Passió / Anastasis 
szarkofág - a kereszt tetején megjelenő krisztogram) A dél-galliai 
szarkofágok Krisztus-monogram ábrázolásainak során megfigyelhető 
egyfajta átmenet is a monogramot körülvevő koszorúktól a jelvénys'zerü 
körfoglalattá válás felé. Bár úgy tűnik, hogy a birodalom nyugati részein és 
főleg Nyugat-Európában a koszorúval való kapcsolás gyakoribb mint keleten, 
a pécsi ókeresztény (késő antik) temetőben is felmerülhet ilyen szimultán 
jelleg a Péter-Pál sírkamra északi falán látható Krisztus-monogram esetén.
Bóna István szerint az ariánus keresztények (szerintük Jézus embernek 
született) természetesen nem tartották magukat eretneknek és hitük is 
ugyanazokból az írásokból táplálkozott, mint az ortodoxoké. Csak annyira 
különböztek tőlük, amennyire a későbbi kelet és nyugati egyház egymástól és 
kevésbé gyűlölték az ortodoxokat, mint azok őket, ezért vallási 
türelmetlenségükre (Theoderich utolsó éveiben Itáliában, ill. a vandálok 
részéről Észak-Afrikában) is ritkán akadt példa. ATrierböl (Treveri) származó 
Salvianus szerint türelmük odáig ment, hogy az idegen keresztény papokban 
is Istent tisztelték. A különböző keresztény irányzatok viszonya a Krisztus
monogramhoz nem világos, leginkább az ariánusokkal kapcsolatban vonható 
le néhány következtetés. Az ariánusok hite közvetlenül a Szentírásokból 
táplálkozott. Nagy Konstantin császárt ariánus püspök keresztelte meg, 
valamint fia II. Constantius a mursai Valens püspök révén valóban ariánus 
császár is volt, mégis mindketten verettek Krisztus-monogrammal ellátott 
pénzeket, vagyis a jelképet nagy valószínűséggel az ariánus keresztények is 
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bátran használták. Az ariánus képellenességről kevés adat van, csakúgy mint 
ahogy az Origenész tanai felett folytatott 4. század végi vitákban felmerülő 
képellenességről. A forrás szerint Konstantinápolyban II. Constantius 
uralkodása alatt (337-361) hatalomra jutott ariánusok ledöntötték a Nagy 
Konstantin által néhány évvel korábban felállított pátriárka-szobrokat, ami 
azonban következhetett akár császárellenességükből is. Az ariánus germán 
harcosok viszont valószínűleg kevesebbet foglalkoztak az elvi vitákkal, ha 
adódott rá alkalmuk, akkor a megtalált sírokat, mártírsírokat keresztény vagy 
pogány voltuktól függetlenül feltörték és kifosztották. Nagy Theoderich 
köztes álláspontot foglalt el a kérdésben: véleménye szerint a halottaknak 
semmi szükségük a kincsekre, de tiltotta azok meggyalázását. Úgy tűnik, 
hogy a barbárok Pannóniában sem fosztogattak római sírokat, attól a néhány 
avar kori kivételtől eltekintve, amikor véletlenszerüen(?) megtalálták őket és 
a fellelt antik tárgyakat viselni kezdték. A gót uralom idején épült a ravennai 
ariánusok temploma (korábban Salvator, majd a 6. században Szent Márton 
templom, a 9. századtól pedig S. Apollinare Nuovo), melynek az ariánus 
teológiai racionalizmus okán nincsen pasztoforiuma, sőt karizmatikusok 
(rendkívüli lelki képességű vallásos emberek) és exorcisták (ördögűzők) sem 
működtek templomaikban. A gótok által 410-ben feldúlt lateráni bazilika 
homlokzatára sem kerültek vissza az apostolszobrok. Az ariánusok tehát 
bizonyos „puritánsággal” szemlélték a képeket és talán előnyben részesítették 
az egyszerűbb, sematizáló vagy absztrahálható szimbólumokat vagy 
a ravennai S. Apollianre Nuovo eredeti 6. századi Orpheus-Krisztus ábrája 
alapján az antik allegóriákat. Kedvelt képi témáik a Lázár története, Krisztus 
a tanítványaival, a Kánai menyegző, az Utolsó ítélet és a Kenyérszaporítás 
lehettek. Az Itáliába bevonuló germánok valóban kevésbé használták 
a Krisztus-monogramot, mint jelképet és az 5-6. századtól már inkább 
a kereszt terjedt el. A skorpilovci-i (Bulgária) sírkamra falára festett keresztek 
is 4. helyett inkább 5. századiak, mint a stara zagorai 2. sír, a serdicai 1. és 
1-2/89. sír, a sandanski Gerasimov-sír vagy akár a chissari sír festett 
keresztjei. Az axiopolisi (Cernavoda) családi sírkamra festett keresztjei 
viszont már 6. századiak.
A kereszt jelentésének legnagyobb változását Kürillosznál láthatjuk, aki 
egyenesen az élet fájához hasonlította. így nyerhetett tehát a pogányok 
számára eredetileg leginkább kivégzöeszközt mutató tárgy néhány évszázad 
alatt teljesen ellentétes jelentést a keresztény szimbolikában!
A magyarországi ókeresztény Krisztus-monogramok első jelentős



Gábor Olivér: KRISZTUS-MONOGRAMOK

A pécsi 11'. sírkamra felett talált lámpa
függesztő lánc bronz krisztogramja, mely 
a világörökségi terület jelképe lett.
(Futó: Fűzi István.)

összefoglalója - mint sok más hasonló téma esetében - Czobor Béla volt. 
Ö még csak 9 emléket ismert. Legutóbb pedig Tóth Endre közölt típusokat 
a tihanyi sír kapcsán, illetve a lámpatartó láncok krisztogramjaival is külön 
foglalkozott. Sopianae ókeresztény (késő antik) temetőjében több helyen is 
előfordul ez a szimbólum. Az egyébként oly gyakori Krisztus-monogramos 
mécsesekből azonban eddig még egy sem került elő itt.
Koller József 1804-ben az I. sírkamra festményei mellett közölt egy téglasírt 
(szarkofág) is, melynek fej- és lábrészénél egy-egy Krisztus-monogram 
ábráját találta. Czobor Béla be is sorolta őket a „P” jel hosszúsága alapján az 
általa megadott tíz típus közé. Nolai Szent Pál müvéből ide kapcsolható sorok: 
a fáradt fejem /alá majdan megszentelendő követ téve Krisztusban pihenjek 
meg. Hasonló módon Krisztus-monogrammal vagy kerítésmintával(?) 
díszített végű sírládát többek közt Arles-ból, az Alyscamps temetőből 
említhetünk, illetve Baranyából 
esetleg Mágocson, a pécsi temetőből 
pedig a XX. sírkamra és az Apáca u.
8. szám alatti sírok esetén.
A IV. számú sírkamra fölötti 
földrétegben Kárpáti Gábor régész 
talált rá arra a 8,5 cm átmérőjű bronz 
Krisztus-monogramra, mely a pécsi 
ókeresztény (késő antik) temető 
jelképe lett. A Krisztus-monogram 
szokásos V és P betűi mellett ezen két 
további görög betű is szerepel: 
A (alfa) és Q (ómega), a görög abc 
első és utolsó betűje, melyek 
kezdetre és végére utalva még 
erősebben kötődnek Jézushoz. 
Alakja, stílusa és kidolgozása kevés 
egyediséget tükröz, elkészítése 
valószínűleg egy közeli bronzöntö- 
műhelyhez kapcsolható. A hasonló, - valószínűleg lámpatartó lánctagjaként 
használt - bronz Krisztus-monogramokra sok példa akad Pannónia ill. 
a birodalom területén. A pécsi darab használatának ideje általánosan 
a 4. század második felére tehető. Másodlagos helyzetben történt megtalálása 
sajnos további adatokat nem szolgáltat. Gombocskás díszítésű, közeli 
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Párhuzama a Magyar Nemzeti 
Múzeumban található.
Az V. sírkamra falába 
bekarcolva is láthatunk egy 
Krisztus-monogramot. Ajelet 
a kövek közt elkent vakolatba 
karcolták bele az építők vagy 
látogatók, valószínűleg az 
ePület utolsó átépítése idején, 
ami után a bejáratot már 
elfalazták. A szimbólum 
a legegyszerűbb monogram
típus, Jé zus-monogram, 
Vagyis Aés / betűk csillagszerű ligatúrája. További karcolatok is találhatók itt, 
melyek azonban egyszerű vonalak csupán. A bekarcolt, jellegtelen 
szimbólum korát az épület végső építési fázisához kapcsolva az 5. század 
bejére tehetjük.
A pécsi ókeresztény (késő antik) temetőben megmaradt további Krisztus
monogramok mind falfestmények. A legismertebb a Péter-Pál sírkamra két
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Krisztus-monogramja, 
melyek típusa a 4. század 
közepétől jelent meg 
Magnentius császár 
érmein. A boltozatra 
festett darab minden
képpen párhuzamba 
hozható Konstantin 
palotájának mennyezetén 
elhelyezett Krisztus
jelképpel, de kereszt 
látható Galla Piacidia 
mauzóleumának bolto

,1 Péter-Pál sírkamra északi oldalán az apostolok mututnak 
a falban levő üreg feletti krisztogramra. (Fotó: em Török Andrási

zatán is. Helyének megválasztása talán még „égi jelként” a császár látomására 
utalt, a Péter-Pál sírkamrában azonban növények, galambok és pávák közt 
már mindenképpen a keresztény Paradicsom képzetéhez kapcsolható. 
A sírkamra északi falán pedig Péter és Pál mutatnak a másik Krisztus
monogramra, ahol e környezet túlmutat a Paradicsom-jelentésen és 
a mártírium Krisztusi példáját hirdeti a szintén mártír apostolok által. 
Ez a megváltás bemutatása a sírkamra főfalán. A Péter-Pál sírkamra korábbi, 
általánosan 4. század második felére meghatározott datálását a festmények 
meggyőző elemzése alapján az újabb kutatás a 4. század legvégére (490-es 
évek) helyezte, megadva a két itt található Krisztus-monogram korát is. Amint 
az képi környezetükből kiviláglik, a szimbólum akkorra már teljesen 
elszakadt a birodalmi-császári jelentésétől és győzelmi jelentése is inkább 
a Megváltó és a mártírok halál fölött aratott diadalát mutatja, ahogy Ambrus 
püspök is megfogalmazta: 
győzelmi jelként testet 
olts!
Krisztus-monogram 
látható még az Ókeresz
tény mauzóleumban. 
A falfülke feletti darabon 
a medalion nagy része jól 
megmaradt, míg a betűk
nek csupán a lábai 
láthatók. Falfülke feletti

zlz Ókeresztény mauzóleum keleti falának festett 
krisztogramja is a falfülke felett látható. (Futó: rm Török Andrási
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Krisztus-mono-gram ábrázolást láthatunk a Szófia melletti Bistrica 4. század 
végi, 5. század eleji sírkamrájában. A megmaradt rész ábrá-zolása igazi 
mesterembert mutat, aki a koncentrikus körökből álló medaliont geometrikus 
pontossággal szerkesztette ki. A medaliontól jól elkülönülő profiléit talpú 
betűk a késő római capitula actuaria típushoz állnak közel, szemben a Péter- 
Pál sírkamra főfalán látható egyszerű küllőszerű betűkkel, melyek a kör 
átmérőiként húzott vonalakból alakultak. A két egykorú sírkamra Krisztus
monogramjainak festője bizonyosan nem azonos. Az Ókeresztény 
mauzóleum korát a korábbi kutatás a szarkofág alapján 4. század középső 
harmadára tette, újabban viszont a Dániel kép oroszlánjainak testhelyzete 
alapján felvetődött a 4. század közepe utáni datálás lehetősége is. 
Ez a kormeghatározás a pécsi festmény esetében elfogadható, annak ellenére, 
hogy a 4. század közepére tehető vatikáni Fivér-szarkofágon látható 
oroszlánok szintén ülő testhelyzetben, tisztelettel tekintenek Dánielre. 
A mauzóleum fülkéjében sejthető másik festett Krisztus-monogramra pedig 
már csak bizonytalanul lehet utalni (ebben az esetben az itáliai szarkofágokon 
jól ismert Krisztus-monogram „halmozásról” lenne szó). Falfülkébe festett, 
medalionba foglalt krisztogram ismert a római Comodilla-katakombából, 
a 4. század végéről vagy a szófiai Benkovski utcai 4. század végi, 5. század 
eleji sírkamrából, ahol szintén halmozottan látható. A fülke valóban festett 
volt, de az ábrázolt festmény a vakolattal együtt felismerhetetlenül megron
gálódott az ásatás idejére. Az ásatás után megmaradt festménytöredéket pedig 
az ásató nem krisztogramként, hanem búzakalászként írta le.
Az Apáca utcai ikersírban (kettössír) a sírokat elválasztó fal mindkét oldalán 
látható rácsminta megjelenésében hasonlít a Krisztus-monogramokra, de nem 
jelenthető ki egyértelműen, hogy azzal azonos. Ez a rácsminta 
kereszténységtől függet
lenül birodalomszerte 
ismert és alkalmazott 
típus volt már a 4. század 
előtt is. Ugyanakkor az 
északi sír nyugati végén, 
a halott feje fölötti részen 
már a valódi Krisztus- 
mono-gram jelenik meg. 
A hiányos részletből úgy 
tűnhet, hogy valamiért

Az Apáca ii. 8. szám alatti „ikersír" oldalára 
rácsszerű motívumot festettek, Török Aiulrösj
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hiányzik a Chi bal alsó 
szára, valójában azonban 
a szimbólum elfordí- 
tásáról van szó. Ez a kép 
nem rácsminta, mivel egy 
szimmetrikus alakzat 
elfordításától még nem 
tűnik el az egyik vonal. 
A Krisztus-monogram 
elfordításának több kora
beli párhuzama is van, 
egyszerűen az „+” alapú 
euszébioszi monogramot 
kell ide feltételeznünk, amit a „P” megdöntve metsz. Hasonló „fektetett”
krisztogram látható tuné-ziai La Skhira mozaikján az 5. századból. A festett 
ikersírok körüli temetörész érmeit 264-361 között verték, pontosabb 
kormeghatározás azok alapján egyenlőre nem lehetséges. Pusztán 
a viszonylag igénytelenebb kivitelezés sem alkalmas arra, hogy a születő 
félben levő, korai pannóniai ókeresztény festészetre következtessünk,
csakúgy ahogy egy késői, 
„hanyatló” időszak sem 
következik belőlük. 
A sírok kifestésének 
minősége a közeli párhu
zamok alapján ugyanis 
általában szegényesebb
nek tekinthető, mint 
a sírkamráké.
A XX. sírkamra egyik 
sírjának fejrészénél 
belülre festett Krisztus
monogramja került elő 
legutoljára (2006-ban). 
Elhelyezésében párhu
zamba hozható a fentebb 
említett Koller József által 
közölt téglasír belső

PÉCS CSEH
! MTPUEBHt 
L ■ s'-’*

4 .Y.Y. sirkamra keleti sírjának végébe 
szintén krisztogram át festettek, (totó: Tóth Zsolt)

no
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oldalán talált Krisztus-monogrammal, az Apáca u. 8. szám alatt talált sírokkal 
és a mágocsi sírkamra freskótöredé-keinek feltételezett síron belüli 
helyzetével.
Hasonló „belső” kép ismert még a ságvári temető 203. sírjából. A téglára 
karcolt jelekben Burger Alice Krisztus-monogramot és a halott nevét ismerte 
fel, míg Gáspár Dorottya elvetette azt. A Zágráb melletti Samoborban 
a 4-5. században a halott fej e alatti „kőpámára” véstek egy keresztet.
Itt kell megemlíteni a pécsi temetőben, az Apáca u. 8. szám alatt a 17. számú 
gyermeksírban talált gemmás gyűrűt, mely a krisztogramokon kívül még 
Jézusra utaló képet tartalmazhat. A kutatók egy része az azon látható alakot 
a Krisztust jelképező Jó pásztornak tartja a kutyájával vagy báránnyal 
ábrázolva. Más kutatók ezt 
tagadják és Diana-Artemis 
ábrázolásként értelmezik egy 
szarvassal. A kép közeli 
párhuzama ismert egy deutsch 
altenburgi gemmán vagy 
a carnuntumi gyűrűn Jézus- 
Krisztus monogrammal, ami 
miatt a 4. századnál előbbre nem 
datálhatok.
Szőnyi Ottó és Möller István 
1913. évi ásatásaik során 
a III. sírkamrától Eny-ra, 
a Szőnyi Ottó által V. számmal, 
Gosztonyi Gyula által XLVIII. 
számmal, Fülep Ferenc által 
pedig R/18. számmal jelzett sír 
téglái közül kettőn is bekarcolt 
jeleket találtak. Az egyik a tisztán 
kivehető kereszt, a másik pedig 
egy horgony volt. Képük sajnos 
nem maradt ránk, így a kereszt 
besorolását sem tudjuk megadni. 
A horgony jelképét a fentiekben 
már kétszer érintettük. Az egyik 
esetben Heródes pénzén volt

nagyniajejes aiszu j innia rcsiauraias eiom 
állapotban, a Nagy Lajos Gimnázium 
udvaráról (Kárpáti Gábor ásatása).
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látható pogány jelképként, míg a másik esetben a képi ábrázolást viszonylag 
szigorúan szabályozó Alexandriai Kelemen praktikus megfontolásból 
pecsétgyűrűkön elfogadhatónak tartotta ábrázolásukat keresztény közegben 
is. A dunai és balkáni provinciák esetében már a 2-3. században elterjedtek 
voltak a horgony alakú fibulák, természetesen még nem keresztény 
jelentéssel. A horgony szimbólum általános jelentései között szerepel az 
állhatatosság, szilárdság, békesség, remény és a hűség, de közvetlenül Jézusra 
nem utal.
Mindezeken kívül Krisztusra közvetlenül vagy közvetetten utaló más jelkép 
egyelőre nem ismert a pécsi temető területén, hacsak nem a hagymafejes 
fibulák, melyek a 4. század folyamán a Krisztus-monogramhoz hasonlóan 
alakjuk révén esetleg szintén keresztény jelentéstartalmat kaptak: szemből 
kereszt, vagy oldalról háromdimenziós Krisztus-monogram, ahol a fibula 
kengyele a „P” hasa.
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SeyGábor

11 emetői barangolásaim során, miközben a régmúlt homályába vesző, 
H apámtól, anyámtól hallott neveket keresve olvasom, és az 

■ ismeretlen-ismerős nevekhez, családokhoz kapcsolódó történetek 
tolulnak fel emlékeimben, az előbukkanó címeres sírok mindig megállásra 
késztetnek, s pár pillanat erejéig a címerek ragadj ák meg figyelmemet. 
A címer nem csak a sírban nyugvó személy, de egy család, egy kor jelképe, 
kapcsolódhat személyhez, rajta keresztül testülethez, városhoz, de egy egész 
országhoz is.
Nagyszüleiül sírjához menet mindig megakad a szemem Baranya vármegye 
címerén, amit Stenge Ferenc (1866.1.5-1924. X. 22.) alispán sírján helyeztek el.

A címer lófőpajzshoz hasonló mezejében (zöld 
halmon, természetes színű), kétszintes kő 
bástyatorony áll, alsó szintjén boltíves kapuval, 
a kapun koronás, kerektalpú, pajzsba foglalt LJ 
betűkkel; a bástya felső szintjén kiugró, 
mellvédes perem felett, két rúdon hatalmas 
szőlöfürtöt (hevenget) vivő, jobbra tartó 
emberalak. A torony fokát hét bástyaoromzat 
díszíti. A pajzs körött burjánzó, kacskaringós, 
indás takaró. A címerpajzs felett fejét lógató, 
kiterített szárnyú hattyú látható, úgy, hogy a 
feje a címer bástyáját érinti. A hattyú felett zárt korona, a címerpajzs felső 
szegélyén pedig szalag foglal helyet - FÉLIX TEMPORUM REPARATIÓ - 
felirattal.
Baranya megye 1991-től ismét e történelmi címerét vette használatba, kör 
alakú emblémába foglalva.
A Baranya megye címerével díszített Stenge kriptában nyugszik Stenge 
Ferencné Nagy Flóra, aki a sírfelirat tanúsága szerint, 1975-ben, 105 éves 
korában hunyt el.
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Érdekes új keletű kivitelezés a Czékus, másként Cekus (Kuntapolcai) család 
címere, a temető R parcellájában lévő családi sírbolton, fekete gránitba vésve.

A sírban dr. Czékus László főorvos 1898-1962; 
Czékus László 1950-1995; és dr. Czékus 
Lászlóné 1917-1995. nyugszik.
Sajnos a kőbe vésett címer igen gyenge, 
elnagyolt munka, színjelölés nélküli kivitelben 
készült, s a jobb és bal oldalak felcserélődtek. 
Különösen csúnya a sisak és a ráillesztett 
korona, valamint a befejezetlen pajzs.
Szinte mindegyik jelentős szakirodalom említi 
a családot.
A címer leírása Siebenmacher nyomán:
A (csücskös talpú) pajzs kék mezejének, zöld 
talapzatán egy balra tartó arany oroszlán 
felemelt jobbjában egy arany keresztmarkolatos pallost tart hegyével lefelé, 
melynek vasát lentebb, jobbjával markolja. Sisakdísz egy (jobbra tekintő) 
fekete bika, növekvőn, arany szarvakkal (fegyverzettel: pata és nyelv). Takaró 
jobbról kék-arany, balról vörös ezüst. A leírásban nem szerepel, de a grafikán 
jól látható a jobbra tekintő arany (!), pántos sisak és a háromágú arany 
levélkorona. Siebenmacher megjegyzése: a címeren alkalmazott fordított 
sisak nem heraldikus és értelmetlen.
A nemességet 1629. január 12-én II. Ferdinánd királytól kapta Bécsben, mint 
fő nemességszerzö Czékus András, mellette testvérei Benedek, Pál, János 
és Miklós.

Nagy kár, hogy a vésnök 
nem a szakirodalomban 
megjelent színes, vagy 
színjelöléses grafikát vette 
mintául.
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w
A Csajághy (Csajági) nemzetség címere 
a XIV. parcellában található, Csajághy 
József (1921-2000.) Síremlékén, - gránitba 
gravírozva. - Csücskös talpú pajzs talap
zatán két, egymással szembe forduló 
kettősfarkú oroszlán görbe kardot villogtat. 
A pajzson jobbra tekintő rostélysisak 
levélkoronáján a pajzsbéli, jobbra tekintő, 
kardot villogtató kettősfarkú oroszlán nő ki. 
Takaró: jobbról és balról.

A Veszprém megyei család első nyomait már 1410-ben találjuk. 
Nemzedékrendje hitelesen azonban csak 1635-től követhető, amikor 
Esterházy Miklós nádortól új adománylevelet kaptak.

Ezzel a címerrel bíró Csajághy családból származott Csajághy Julianna Bajza 
József; és Csajághy Laura Vörösmarty Mihály felesége.

Zetényi Csukás Zoltán (1860-1942) sírköve 
az F parcellában áll, melyen címerét 
színezett pirogránitból helyezték el.
A címer csücskös talpú vörös pajzsán 
ágaskodó, jobbra lépő, egyfarkú arany 
oroszlán jobbjában görbe kardot villogtat. 
A pajzs feletti ötágú gombos korona felett 
letépett páncélos kar görbe kardot markol, 
mely vörös fezes török főt üt át. A takaró 
jobbról és balról zöld pálmaág.
A címert feltehetőleg 1712. július 14-én III. 
Károly adományozta Csukás Istvánnak és 
Löb Keresztélynek. A nemeslevelet az
adományozás évében Pozsonyban, 1812. május 22-én 731. számon Pécsett 
hirdették ki. Acsalád Zetényi előnevet viselt.
Pécsett az Almáskeresztúron született Csukás Zoltán, mint bádogos és 
csatornázási vállalkozó élt és dolgozott. A Bécset megjárt mester szervezője 
volt az 1888-as ipari és mezőgazdasági, valamint az 1907. évi Pécsi Országos
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kiállításnak. Elnöke volt a magyarországi munkások rokkant és nyugdíj
egyletének, a Pécsi Kölcsönös Segélyező Egylet igazgatóságának.
Mint lokálpatrióta, Pécs városának számtalan ingyenes munkát ajánlott fel. 
Zsolnay-majolikaportáljáról elhíresült házát, a Csukás-házat, ami a Perczel 
utcában áll, valójában Hoffmann Károly asztalosmester (bútorgyáros) 
építtette 1871-ben. Ennek a háznak udvarán előbb gyára, majd a gyár siklósi 
városrészbe való kitelepítése után, az épületben bemutatóterme kapott helyet. 
Hoffmann a saját tervei alapján megálmodott majolikaportálra 1897-ben kért 
építési engedélyt.

A Fonay család címere, a H-VIII parcellában lévő 
sírbolton látható, bronzból öntve.
A csücskös talpú pajzs mezejében hármashalmon 
jobbra tekintő, szárnyát kiterjesztő sas áll; a pajzs 
feletti rostélysisak koronájából a címerállat tűnik 
elő növekvőn. Takaró: jobbról és balról.
Fonay Lajos a pécsi székesegyházi uradalom 
jószágigazgatója 1867-ben született, Ócsárdon. 
Pécsi tanulmányai után a Keszthelyi Gazdasági 
Akadémián végezte el. Előbb a Székeskáptalan 
uradalmában Bicsérden segédtiszt, majd a pécsi 
székesegyházi uradalom számtartója, gazdasági 
felügyelője, végül 1925. július 3O-ától jószágigazgatója volt.
Az általam ismert szakirodalmakban a címer s a család nem szerepel.

Gyimóthy (Nagyréthi és Kisgyimóthy) nemzetség 
címere, az I. parcellában lévő családi sírbolton, 
található, fémöntvényböl.
A címer csücskös talpú kék pajzsában jobbra tartó, 
görbe kardot villogtató egyfarkú oroszlán. A pajzs 
felett szembenéző rostélysisak, rajta háromágú 
lombkorona, amiből a pajzsalak nő ki, teljes 
egészében. Takarók balról és jobbról; a színük 
megállapíthatatlan.
A nemzetség Nagy Iván szerint Veszprém 
megyéből ered, s eredetileg csak Gyimóthi 
előnevet használt.
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A címeres kriptában nyugszik Nagyréthi és Kisgyimóthy Gyimóthy Gyula 
(1891-1914) magyar királyi honvéd főhadnagy és idősebb Gyimóthy Gyula 
(1859-1944).

Igen érdekesnek találtam Gebauer Ernő (1882-1962) festőművész M parcel
lában lévő sírkövét. A puritán egyszerűségű síremlék szinte elvész a temető 
többi sírköve között, mégis, ha alaposabban megnézzük, a fedőlapba vésve 
feltűnik egy kerektalpú álló pajzs, benne három ugyancsak kerektalpú 
tarpajzzsal, ami két sorba 2-1 alakban van elrendezve.
Ez a címer pedig nem más mint 
János királyi festő címere, aminek 
az eredetije, melyet 1370-ben 
állítottak viselőjének, ma is látható 
a Budapesti Történeti Múzeumban.

Ugyanez a címer díszíti Túri Nagy 
János (1908-1975) sírját is, sőt 
a városban is megtalálható a Rákóczi 
út - Felsőmalom utca sarkán álló, 
nemrég felújított, szállodának átalakított épületen is.
Arról, hogy miképp és miért került a fent említett sírokra illetve az épületre ez 
a címer, semmilyen magyarázatot, adatot nem találtam. Egyedüli össze
függést, a festészetet, Gebauer Ernő és János között látok.

Pásztorai Komócsy Ferenc (1875-1932) címere elhelyezve a köztemető
II. parcellájában (XXVI-I) lévő sírkövén. A 
kisalakú címer a következő:
Csücskös talpú, ívelt oldalú, vágott pajzs felső, 
kék mezejének alján, zöld hármas halmon, 
csőrében zöld levélkoszorút tartó, jobbra forduló 
természetes színű galamb; az alsó vörös mező 
közepén hullámos (kék) pólya. A pajzs közepén 
jobbra tekintő zárt csőrsisak, tekerccsel. 
Sisakdísz: a címerbeli madár ismétlődik, jobbra 
nézve, csőrében koszorúval. Takaró: kék (?) 
~ ezüst (?); - vörös (?) - ezüst. A színek jelölése 
bizonytalan.
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Vajmi kevés információt tudtam találni. Kempelen a Sárbogárdi Mészöly 
családnál említi csak Komócsy Pál főügyészt Székesfehérvárott, mint 
Mészöly Mária férjét. Komócsy Lajos hírlapírót és Komócsy József költőt 
pedig Borovszky Samu76 említi munkájában77.
A sírban Pásztorai Komócsy Ferenc (1875-1932) és felesége (1879-1942) 
nyugszanak.

A Szentmiklósi Kovách család címere a T parcellá
ban lévő impozáns sírboltjukon látható.
Magát a címert nehéz észrevenni, mivel a szemlélő 
tekintetét a fehérmárvány síremlék nőalakja 
ragadja meg, egy leejtett kezében rózsacsokrot 
tartó egész nőalak. A relief mellett került 
kialakításra a címer. A csücskös talpú pajzs alján 
hármashalom, melynek két szélső halmán 
ágaskodó oroszlán jobbra tart, jobb mancsában 
görbe kardot villogtatva; a pajzs jobb felső 
sarkában kifelé tekintő félhold, alatta három hatágú 
csillagtól kísérve. A szembeforduló rostélysisak
levélkoronáján a címeralak ismétlődik növekvőn. Takaró mindkét oldalt.
A címer színei meghatározhatatlanok.
Az általam ismert családtörténeti, és heraldikai szakirodalomban a címer,
illetve a címert viselő család nem fordul elő.
A pécsi „19. Honvéd gyalogezred története” c. munkában (Pécs, 1938.) 
azonban Kovách tábornokra, mint az egyik szerkesztőre ráleltem. Fényképet 
közöltek róla, de sajnos több más tiszttársával ellentétben az ö életútja nem 
került ismertetésre.
A sírboltban nyugszik:

• vitéz Szentmiklósi Kovách Antal nyugállományú honvéd tábornok 
(1871-1947), a vitézi szék kapitánya; neje: Dreisz Frida (1878-1950)

• vitéz nemes Horváth László honvéd ezredes (1892-1942)
• dr. vitéz Kovách Antalné született Brenner Sári (1909-1940)
• Özv. Brenner Kálmánná született Kocsák Margit (1880-1959)

Krasznai Krasznay nemzetség címerét mindig megcsodálom, valahányszor 
elsétálok a G parcellában lévő családi sírbolt előtt.
A zöldmázas kerámiából készült címer ovális pajzsában, vízből (?) kinövő 
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jobbra néző, felcsapott farkú oroszlán jobbján háromágú liliomot tart; a jobbra 
tekintő csőrsisakon háromágú levélkorona, aminek közepén ugyancsak 
háromágú liliom áll, melyen háromszor balra tekeredő kígyó látható. Takaró: 
jobbról és balról.
A címer leirata J. Siebenmacher alapján 
kiegészítve: A pajzs zöld mezejének kék 
folyamából kiemelkedő oroszlán felemelt 
jobbjában három zöldlevelü ezüst liliomot tart. 
Sisakdísz a liliom, melyre ezüst kígyó tekeredik. 
Takarók: mindkét oldalon fekete.

Némiképp módosított leírást ad Kempelen 
a Krasznay címerről. A címer: tojásdad alakú, 
arany színű (!) pajzs alját folyó foglalja el s ebből 
derékig természetes színű leopárd emelkedik ki, 
jobb első lábában egy három virágú fehér liliomot 
tartva; sisakdísz: a pajzsban szereplő liliom, melyre öblösen egy kígyó 
tekerődzik; takarók: fekete-arany.

Érdekes mindkét címerleírás. Siebenmacher leírása alapján ugyancsak nehéz 
a liliom zöld szárát a zöld mezőben ábrázolni, míg Kempelennél az aranyszínű 
Pajzsban - ami már önmagában is ritkaságszámba megy - a természetes színű 
leopárd ábrázolása nehézkes. A takarók színe is különböző a két leírásban.

A család 1573. szept. 20-án kapott nemeslevelet 1. Miksa királytól 
KRASZNAY PÁL deák személyében.

A családi sírboltban nyugszanak:
• id. Krasznay Miklós (1855. 12. 24 - 1937. 04. 08.) ügyvéd, 

lapszerkesztő.
• ifj. Krasznay Miklós (1888. 02. 29 - 1916. 09. 06.) Baranya 

vármegye föispáni titkára; 8. honvéd huszár hadnagy.
• Krasznay Jenő (1891-1971); és neje: Thassy Irma (1902-1974)

Krasznay Mihály (1892-1976)
Krasznay Emma (1895-1973), és férje: Konkoly Thege Aladár
(1894-1958) JJ
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A Felsőpulyai Madarász család címere is érdekes a köztemető C parcellá
jában a családi sírbolton.
A címer csiicskös talpú ívekkel határolt pajzsában 
jobbra lépő, kardot villogtató griff látható. A pajzs 
feletti sisak levélkoronáján a pajzsbéli griff 
növekvőn kerül ábrázolásra. Takaró mindkét 
oldalt.
A család magát „Felsőpulyai” elönévvel írja. 
Kempelen szerint a mohácsi vész előtt Pulai, utána 
pedig az állandó családnevek kialakulásával 
Madarász néven szereplő család felmenője 
„Pulyai, másképpen Madarász” Imre az 1719. és 
1725. évi nemesi vizsgálatkor ősi nemességét
II. Ulászló és III. Lajos királyok újított adománylevelével s „régi” címeres
levelével igazolta. Azonban sem ö, sem Nagy Iván, sem Siebenmacher 
munkáikban címerleírást nem adnak. Baranyai Béla"4 Somogy megyében 
említi a Pulyai Madarász családot, kiknek címerük: „jobbharánt fekete 
pólyával megrakott pajzs alsó vörös mezejében ezüst rózsa, felül ezüst mező; 
a pólyában jobbjával egyenes kardot tartó, lépő arany griff. Sisakdísz: 
a koronából kinövő, jobbjával egyenes kardot tartó, balját ragadozásra nyújtó 
arany griff. Takaró: arany-ezüst, kék-fekete.”

Ez utóbbi címerleírás alapján joggal feltételez
hetjük, hogy a temetői címerábrázolás, ennek az 
egyébként 1622-es címernek az elnagyolt 
megjelenítése.

A szakirodalom a Pulyai Madarász családot nem 
tartja azonosnak a - Gömör és, Baranya vármegye 
nemesei között említett Madarászokkal, kinek 
tagjai közül András a pécsi vasgyár, - vezetője volt, 
akárcsak Andor és Emil fiai.
Ha ez utóbbi feltevést elfogadjuk, kézenfekvő, 
hogy a pécsi Madarászok a „Felsőpulyaiak” 
címeréből alakították ki a magukét, s hogy valóban vérségi kapcsolat volt-e 
köztük, az már a múlt titka.
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A Magyar Köztársaság (Magyarország 
kiscímere 1895) látható a temetőben: 
az I. Világháborús emléken, valamint Kriván 
Ivett sírján, mint a Diáolimpia érem motívuma, 
a Köztemető VIII. parcellájában.
Angyalokkal látható a „kiscímer” az „1956 hősei, 
mártírjai emlékére” emelt kopjafán kifaragva, 
a köztemető H/E/XII parcellájában és ugyanitt 
látható a mindenki által „Kossuth címerként” 
ismert koronátlan kiscímer is.

A címer „angyalos” változatát mutatom, be, hisz 
a másik két ábrázolás ebből a leírásból magától 
értetődő.

A címer hasított pajzsán jobbról vörössel és 
ezüsttel hétszer vágott mező, balról vörös 
mezőben zöld hármas halomnak aranykoronás, 
kiemelkedő középső részén ezüst kettőskereszt. 
A pajzson a magyar királyi Szent Korona 
nyugszik. A pajzsot jobbról és balról egy-egy 
lebegő, fehér ruhás angyal tartja.
A címer az Árpádok családi címeréből és a királyi 
hatalom szimbólumából alakult ki a történelem 
során, amit idegen királyaink sorra igyekeztek, 
a maguk címereivel kiegészíteni, esetenként 
elnyomni. Tulajdonképpen az 1848-as XXI. 
törvénycikk alapján kerül ismételten haszná
latba, nemzeti önállóságunkat hangsúlyozva 
- ekkor még a koronás kiscímert alkalmazták -, 
majd az 1867-es kiegyezés után törvénnyel 
erősítik meg és helyezik jogaiba vissza a címert. 
Az 1896-ban született címerrendelet a címeren 
nagyobb változást nem okozott, csupán 
a pajzsforma és az angyalok ábrázolása 
változott.1'’
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A temető északi fala mellett található a Nádosi Nádosy család címere, Nádosy
Ilka (1837-1873) és Nádosy István (1828-876) 
sírkövére vésve.

Az egyenesen álló doborpajzs mezejében balra 
lépő, jobb kezében három, hegyével felfelé mutató, 
összefogott nyilat tartó griff (talán zöld alapon?). 
A pajzs felett középen szembenéző rostélysisak, 
háromágú levélkoronával, sisakdísz nélkül. 
Takarók: jobbról és balról, a színek jelölése nélkül. 
A nemzetség előbb a Trsztyenszky nevet viselte, 
amit 1840. január 23-án Pál és Tamás ágán 
engedéllyel Nádosy-ra változtattak.26

ATrsztyenszky címerét II. Ferdinánd királytól 1638. január 18-án(Kempelen 
Béla szerint 15-én.) nyerte. Az eredeti családi címer: a pajzs kék udvarában 
zöld téren ágaskodó griff, első jobb lábával három nyilat tartva. A pajzs feletti 
jobbra néző nyílt sisak, koronáján fekete sasszámy, melyen arany csillag 
ragyog. Takaró jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.
A griff jobbra lépő, ellentétben a sírkőre vésett címerrel! Joggal 
feltételezhetjük, hogy a vésnök a címert leírás, 
vagy gyűrű alapján készíthette, s nem volt 
tudatában annak, hogy a heraldikában az oldalakat 
a címer viselője szemszögéből kell értelmezni.

Ebben a sírban nyugszik Mattyasovszky Zsolnay 
Tibor (1882-1968) is, akinek felesége Nádosy 
Margit (1884-1976) volt, valamint fiúk 
Dr. Mattyasovszky Zsolnay Miklós (1912-2005) 
Pécs „Tüke-díjas” polgára.

A Nagyrozvágyi Pálffy címert a nemzetség családi sírboltján a VIII. 
parcellában láthatjuk.
A csücskös talpú, ívelt oldalú pajzs (kék?) mezejében (zöld) hármashalmon, 
tizenhárom kalászból álló, pánttal összefogott búzakéve áll; a pajzson 
szembeforduló rostélysisak, háromágú levélkoronával. Sisakdísz: jobbra
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forduló, karmait meresztő griff növekvőn. Takarók: mindkét oldalon.
A címer J. Siebenmacher alapján kiegészítve 
a következő:
Kék pajzs, zöld halmán ezüst búzakalász áll. 
Sisakdísz a rostélysisak levélkoronáján növekvő, 
jobbra néző, karmait meresztő arany griff. 
Takarók: jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst.
A nemességet és a címeres levelet, mely Bécsben, 
1634. február 8-án kelt, Ferdinánd király 
adományozta «Nagirozvagi Pálfi Mihálynak”, 
mint fő nemességszerzönek és általa feleségének, 
Pacziny Bobeli Dorottyának, valamint 
gyermekeiknek, Bálitnak, Jánosnak és 
Katalinnak.”
Nagyrozvágyi Pálffy Gyula dr. 1875-1937 között élt Pécsett.

A Roglaticzai Pillaszanovits (Pillaszenovich) 
nemzetség címere, ugyancsak a temető északi 
falánál lévő sírbolton található fel.
Nagy Iván munkájában a család nevét 
Pilászenovich-nak írja és Bács megyéből, 
származtatja. A két írásmód azonban egy és 
ugyanazt a nemzetséget takarja a sírkőre vésett és 
a fenti munkában ismertetett, 1741. október 22-én 
Mária Terézia királyasszony által Pilaszenovich 
Jakab, Fülöp, István és János részére kiadott 
címeres nemes levélen szereplő címer tanúsága 
szerint.6
A temetői címer: Csücskös talpú, oldalán befelé 
ívelt, jobb harántpólyával hasított pajzs 
talapzatán jobbra tekintő daru, bal lábával követ 
tart. A pajzson középen szembeforduló rostély 
sisak, rajta háromágú levélkoronával. Sisakdísz: 
jobbra forduló, levágott, kardot tartó kar. Takaró: 
mindkét oldalt.
Nagy Iván alapján pontosítva a címer leírását:
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Jobbról rézsutosan („diagonaliter”) vörös és kék udvarra osztott pajzs, 
melyben zöld téren természetes színű daru áll, a bal lábán, jobb lábával 
kövecset tartva. A pajzs fölötti sisak koronáján vörös mezü kar arany 
markolatú kardot villogtat. Takaró: jobbról ezüst-vörös, balról ezüst-kék.6 
A nemzetség nevét Kempelennél már Pillaszanovich-nak találjuk írva. 
A nemzetség tagjai közül Bács-Bodrog megyében József 1830-ban esküdt, 
János 1840-ben tiszteletbeli, 1844-ben rendszerinti alszolgabíró, Jenő 1861- 
ben alszolgabíró. Pál (1850-1906) Baranyában él, neje báró Majthényi Helén, 
Pillaszanovich Tivadar dr. (1916-1989) a város ismert és köztiszteletben álló 
gyermekorvosa, „Pila bácsi” volt, aki szintén e sírban nyugszik feleségével, 
Máté Edittel (1921-2006).

Vitéz Lippahorai Pillepic Rezső nyugállományú 
altábornagy sírján két címert is találunk, 
a Wparcellában lévő emlékművön.
Az egyik a tábornok címere. A kerektalpú vágott 
pajzs, a pajzstalpban hármashalom; a pajzsfö négy 
pólyáj a között azokat érintve három sorban (1 -2-1) 
négy, hatágú csillag látható. A jobbra tekintő 
rostélysisak levélkoronáján ugyancsak jobbra 
forduló, könyökben hajlított kar, görbe, hegyes 
végű szablyát markol. Takaró: jobbról és balról. 
A színek meghatározhatatlanok.
Pillepic Rezső a katonai Mária Terézia Rend 
lovagja (1862-1926.), valószínű, hogy címert ez 
okból viselt.

A másik a Vitézi Rend címere. Jóval szerényebb 
kivitelben megtaláljuk még ezt a címert 
a VII. parcellában is (2db) vitéz Szekeres László 
és felesége sírján is.
A Vitézi Rend sajátságos magyar intézmény, amit 
vitéz Nagybányai Horthy Miklós keltett életre. 
A Rend címere Magyarország koszorúkkal 
ékesített koronás kiscímere, közepére fektetett, 
kétélű függőlegesen hegyével felfelé álló pallossal. 
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A Vitézi Szék - élén a főkapitánnyal - 1948 után külföldön továbbra is 
funkcionált, s a testület felvételt nyert a lovagi rendek közé 1962-ben. Ezzel 
a magyar alapítású lovagrendek száma háromra gyarapodott (1326. Károly 
Róbert, Szent György Lovagrend; 1408. Luxemburgi Zsigmond, Sárkány 
Rend; 1920. vitéz Nagybányai Horthy Miklós, Vitézi Rend)

A rendszerváltás után az addig emigrációban élő szervezet ismét megjelent 
itthon is, de a torzsalkodások, szakadások miatt jelenlegi szervezetében nehéz 
kiismerni magunkat.

A temetői címerek közé sorolom, bár már a 
Várostörténeti Múzeumban látható a Ruepprecht 
család címerét. 1995-ben még a temető nyugati 
falánál lévő családi kripta feletti bronztáblán volt 
látható. Ma, közreműködésemmel a Várostörténeti 
Múzeumban lett elhelyezve. Sajnos a temetkezési 
vállalat a sír elévülésére hivatkozva a sírhelyet 
eladta. Ezt az egyetlenegyet a sorból. Szerencsére a 
fémtáblát - köszönhetően a temető műszaki 
igazgatójának - évekig őrizték raktárukban, s így 
rövid kutatás, keresgélés után méltó helyre sikerült 
juttatni, és az utókornak megőrizni.
A csücskös talpú pajzs közepén növekvőn fejfedős 
bányász alak áll, vállmagasságig emelt jobbjában bányászcsákányt markol, 
a pajzs feletti rostélysisak háromágú levélkoronáján a címeralak növekvőn 
kerül megismétlésre. Takaró: jobbról és balról.
A címer színei a bronztábláról megállapíthatatlanok, a pajzs azonban 
valószínűleg kék színű.
A sírfelirat alapján e címert Ruepprecht János (1821-1910) viselte; kinek 
neje Kunzmard Katalin (1828-1887); fiaik: István (1860-1901) és Nándor 
(1857-1905) illetve ez utóbbi gyermeke ifjabb Nándor (1880-1905) voltak.
A család pécsi harangöntömühelye, egyes források88 szerint úgy került 
a család tulajdonába, hogy Ruepprecht János, ki Weimbert Péter 
harangöntönél mesterlegény volt, a családba benösülve utódja lett 
mesterének. A sírfelirat mindenesetre ezt nem erősíti meg. A fentiekben 
említett irodalom szerint, a vasgyárat a Ruepprecht testvérek valójában csak 
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bérelték és az irányítást sógoruk, Rudle Iván vezette. Az ő kezük alól került ki 
a Kálvária, a Belvárosi templom, valamint az Irgalmas rend nagyharangja, és 
itt készülhetett a kripta bronztáblája is.
A címer eredetére nem találtam még csak utalást sem kutatásaim során.

Az I. parcellában a gróf Schlippenbach család sírboltját egy kettős címer 
díszíti.
A két egymás felé dőlő csücskös talpú pajzs közül 
a jobb oldalin öt egymásba kapcsolódó, függő
legesen egymás alatt elhelyezkedő karika látható, 
a bal oldali pajzson pedig befelé forduló; jobbjában 
görbe kardot villogtató oroszlán.
A pajzsokat kilencgombos grófi korona fogja 
össze.
A pajzsok alatt szalag, melynek középső harmada 
kiemelkedik, a szalagon felirat: DUM SPIRO 
SPERO.
A sírban «Gróf Schlippenbach István császári és 
királyi altábornagy 1842-1910 és leánykája Jenny 
1905-1905 és neje Péteri-Takács Jenny 
1867-1941, valamint Liebscher Vilma 
1863-1943” nyugszik.

A család pécsi vonatkozásai:
Schlippenbach István Roderich Károly Kristóf.
(Berlin, 1842.dec. 18.-Pécs, 1910. okt. 20.) Cs. és kir. altábornagy, Johannita 
rendi lovag, a III. o. Vaskoronarend lovagja, a Vörös sasrend tulajdonosa.
Második felesége Péteri-Takács Jenny, (Pécs, 1868. dec. 15. - Bécs, 1941. 
ápr. 29.), akivel Pécsett kötött házasságot 1904. ápr. 14-én.
Fiúk: István János Vilmos Antal Károly Kristóf, dr. Jur. Szerkesztő, - Pécsett, 
1907. ápr. 25-én született. (Schlippenbach István halála után Péteri-Takács 
Jenny Pécsett kötött házasságot, 1914. jún. 15-én Hackmann von AugustinoW 
Demeterrel, aki 1936-ban Bukovinában hunyt el.)10

Kempelen" és Siebenmacher64 egyaránt a Schlippenbach-ot horvátországi 
családként említi.
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A család eredetileg ősi vestfaliai nemes család, ősi címerük a temetőben 
ábrázolt jobb oldali címer. Svéd grófi rangemelést X. Károly királytól 
1654.június 1-jén (Stockholm) Schlippenbach Károly nyert. A család egyik 
ága Horvátországba költözött, ahonnan a Pécsett nyugvó gróf Schlippenbach 
István Császári és Királyi altábornagy is származhatott.

A grófi címer: Négyeit, kék és aranymezejü öregpajzs, közepén ezüsttel és 
feketével hasított szívpajzs foglal helyet. A szívpajzson függőlegesen ábrázolt 
négy láncszemből font lánc, melynek színei a pajzs színeivel ellentétesek 
(jobbról fekete, balról ezüst). Az öregpajzs első kék mezejében, ezüst felhőből 
a pajzs középvonala felé kinyúló meztelen kar arany heraldikai koronát tart; 
a második arany mezőben álló vörös Merkúr-pálcára két kék kígyó tekeredik; 
a harmadik, ugyancsak arany mezőben álló ezüst dárdát zöld babérkoszorú 
övez; a negyedik ismételten kék mezőben ugró ezüst ló került ábrázolásra.
A pajzs felett három, pántos sisak, mindhármon arany levélkorona, melyek 
közül a jobb oldali sisak koronájából fehérbe öltözött, koronás hajadon nő ki, 
jobbjában arany koronával, baljában mérleggel; a középső sisak koronájából 
Janus-arc tekint jobbra illetve balra, kék, illetve fekete színekkel felezett 
sapkában, melyből mindkét oldalra ezüst kiterjesztett szárnyak nőnek ki; 
a harmadik sisak koronájából páncélos vitéz nő ki, tollas sisakban, jobbjában 
egyenes pallossal, baljában kerek pajzzsal.
Takarók: jobbról kék-ezüst; balról vörös-arany; középütt fekete-ezüst.64

Acsalád indigenátust nem kapott.

A Z parcellában találjuk a Sár-Ladányi gr. Schmidegg család sírboltját, 
melyet a család nemesi és grófi címerei díszítenek.

A nemesi címer dobor pajzsát az alulról beékelődő mező három részre osztja. 
Az első és második mezőben egymásnak szembe forduló griffek egy-egy 
mellső és hátsó lábukkal a harmadik mező vonalának támaszkodva 
(tulajdonképpen lebegnek!), a harmadik benyúló mező hármashalmán 
levélkorona, amiből három szál virág nő ki. Sisakdísz: a szembe néző pántos 
sisak lcvélkoronájából két ormány nő ki, közöttük hatágú csillag ragyog.

A grófí címer négyeit öreg pajzsának boglár pajzsán háromágú virágtö látható.
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Az öreg pajzs első és negyedik mezejében egymással szembeforduló 
ágaskodó griff; a második és harmadik mező talapzatán egy-egy pálmafa áll. 
A pajzs felett kilencgombos grófi korona.

Gudenus János10 merőben más címert ír le a család ismertetésénél: „Vágott 
pajzs; fönt vörös mezőben páncélos, kivont kardot tartó kar, a könyökhajlás 
fölött jobbra fordított nyílt sisak; lent aranymezőben, zöld alapon koronás, 
természetes ágaskodó oroszlán jobb első lábában kardot tart (a szentgyörgyi 
Horváth címer). Sisakdísz nincs. Az egészet grófi korona alatt aranyprémes, 
fehérrel bélelt vörös takaró környezi.”

A Körmöc, Szabad Királyi bányavárosból eredő nemes család ősei 
bányászattal foglalkoztak, majd a leszármazók közül többen evangélikus papi 
pályára tértek.
A nemességet 1675-ben Jeremiás Messerschmidt von Schmidegg nyerte," 
más forrás szerint67 ekkor a régi nemesi kiváltság megerősítése történt.
1687-ben6 (1689. március 30. Bécs)22 Jeremiás fia, Schmidegg Tamás-Tivadar 
báróságra emeltetett és 1699-töl Zólyom vármegye főispánja volt. 1705-ben 
Rákóczinak a híve, s áttért katolikus vallásra. Fia, Frigyes 1738. február 7-én 
(Bécs) grófi rangot kapott, s valószínűleg ő kapta Sár-Ladányt birtokul, 
ahonnan előnevüket vették. Gyermekei: Ferdinánd 1754-től egri kanonok, 
László, 1760-ban kadét a Széchenyi huszárezredben, majd hadnagy Albert 
herceg vasas ezredében, ahonnan kapitányként nyugalmaztatta magát. 
Ugyanő 1790-ben a Somogy megyei fölkelő nemesség vezére, 1797-ben 
az insurrectio ezredese, császári és királyi kamarás.6
Az 1848/49-es szabadságharcban három Schmidegg gróf is részt vett.
János (József) (1824. szept 10-1907. április 26.) Sch. Tamás földbirtokos 
császári és királyi kamarás fia. Alszázadosi rangig emelkedett. Világosnál 
tette le a fegyvert.
Kálmán (1827. Sárladány 1855. Párizs) Sch. József. Nevelőapja: Csányi 
László 1848/49-es kormánybiztos. Szintén alszázadosi rendfokozatot ért el, 
és ugyancsak Világosnál tette le a fegyvert.
Károly (1820. Pozsony 1890. Pécs). A fent említett Sch. János testvére. 
A bécsújhelyi katonai akadémián tanult. Kilépett hadnagy. 1848-ban a pécsi 
nemzetőrség századosa, szeptemberben ideiglenes parancsnoka. 1848 
novemberétől Eszék várának tüzérparancsnoka. 1949 februárig, a vár 
feladásáig szolgált.65
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Acsaládot említik még Szmidek néven is.26

A temetői sírban nyugszanak:
Sár-Ladányi gr. Schmidegg Tamás Károly 1820. nov. 2 -1890. jan. 7. 
Wéber János 1881-1959; és neje Pecek Ljubica 1883-1956 
Horváth László 1902-1973.;és neje Wéber Stefánia 1908— 
gr. Schmidegg Tamás Károlyné, született Haeger Julianna 
1817. jan.10-1903. aug.19.

A család leszármazói ma is Pécsett élnek.

A Kis- és Nagyseei Sey nemzetségnek több kriptája, sírja is van a temetőben. 
Ezek közül hármon is látható volt a családi címer, a nyugati falánál lévő kripta 
kerítésének kapuján, kovácsolt vasból; a keleti falnál a síremléken 
fémöntvényböl, valamint a K parcellában lévő sírbolton a sírkőre vésve. 
Sajnos mára a keleti falnál lévő síremlékről a címert lelkes színesfémgyüjtök
vitték el, a nyugati falnál lévő címert pedig 
alaposan megcsonkították.
A címer négyfelé osztott pajzs, az 1. és 4. osztály 
kék udvarában piros rózsafej (heraldikai rózsa) 
látható, a 2. és 3. osztály ezüst udvarában, hátulsó 
lábain griff ágaskodik, első jobb lábával kivont 
kardot tartva. A pajzs fölötti sisak koronáján 
férfikar könyököl, kivont karddal. Takaró: kék
ezüst, vörös-ezüst.
Ezt a címert (feltehetőleg az osztrák ág által nyert 
nemesi címert) használta a család minden ága az
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1700-as évek végétől, az eredeti Zsigmond 
királytól nyert címer helyett.
Az eredeti 1418-ban adományozott címer, ami a 
Vas megyei levéltárban lévő adománylevélen ma is 
látható, a következő:
Balra dőlt kék pajzs-udvar alján balra dőlő 
háromgombú korona, ennek középső gombján 
a markolattal egy kétélű egyenes kard (pallos) 
akként fekszik, hogy hegye a címerpajzs felső bal 
sarkának, s a markolat gombos vége a korona jobb 
szélső gombjának irányát veszi föl. A pajzs felső 
jobb sarkán balra hajló zárt sisak, fölötte jobbról 
oldalvást a takaró egy része s ezen egy kissé jobbra hajolva ismét egy 
háromgombos korona; a korona középső gombján a markolat gombjával egy 
kétélű egyenes kard fekszik, az alsóval hasonló irányban, s mindkét oldaláról 
vércseppek hullanak alá. Takaró: jobbról is, balról is arany-kék.561112, l3'14

A Sey nemzetségről írásosos adatot, Sye néven először az 1380-as évekből 
találunk, Vas vármegyében.
Nevüket illetve később elönevüket, a birtokaihoz tartozó See községről 
veszik. A nemzetségből többen - Regensburgban, 1418-ban kiállított címeres 
levelük tanúsága szerint - Zsigmond király testörségében szolgáltak. 
Zsigmond JÁNOS fia MIHÁLYNAK, testvéreinek és unokaöccseinek címert 
adományozott, korábbi nemességük megerősítésével. (Oklevél a szombat
helyi levéltárban, DL. 114. számon.)
A csaslád 1754-es nemesi összeírás alkalmával már Tolna vármegyében él. 
Tolnából a család rövid időn belül Baranyába költözött. Antalnak már 
az 1700-as évek végén Pécsett volt háza.

A sírokban nyugszanak a nyugati fal kriptáiban:

Sey József (1790-1836) Baranya vármegye főbírája és neje: Répás Franciska 
(1789-1863); Lorenz Gusztáv (1822-1887) császári és királyi tábornok, 
valamint felesége Sey Katalin (1832-1916)

Sey László (1824-1911) Baranya vármegye alispánja és neje: Horváth 
Antónia (1822-1897); Kirchner Hermán M.kir. altábornagy (1853-1929.) 
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a Ferenc József Rend tulajdonosa a Comthur Csillaggal, a Lipót és a 3. oszt. 
Vaskorona Rend Lovagja, a M.kir. Pécsi 19. honv. Gyalogezred 1902. 02. 25 
-1905.05.01. volt parancsnoka és felesége, Sey Leopoldina (1861-1941)

Akeleti falnál lévő kriptában:
Sey Lajos (1809-1880) siklósi főszolgabíró, Baranya vármegye tiszti 
alügyésze, feleségével Rath Júliával (1821-1891), Rath Mátyás 48-as honv. 
hdgy. húgával; valamint ifjabb Sey Lajos (1839-1894) mohácsi főszolgabíró, 
feleségével Matrényi Materényi Ilonával (1844-1894).

AKparcellában lévő sírban:
Dr. Sey Ernő (1852-1913) esküdt és dr. Sey Jenő (1887-1949)

Varga Nagy István (1852-1933) nyugalmazott 
királyi ítélőtábla tanácselnöknek, a pécsi 
református egyház főgondnokának a temető 
nyugati falánál lévő sírján az alábbi családi címer 
látható:
Csücskös talpú pajzs udvarának alján (zöld) 
halmon, háromágú levélkorona, melyen jobbra 
néző (vörös ruhás?) levágott kar, görbe - török főn 
átvert - kardot tart. A korona mellett jobbról és 
balról egy-egy szál virág. A pajzs feletti zárt 
rostélysisak jobbra tekint, nyakán láncra fűzött 
medalion. Sisakdísz: a pajzsalak. Takaró: jobbról és balról (feltehetőleg kék
ezüst).
Mivel a családra nem leltem az áttanulmányozott szakirodalomban és ezt 
a címert illetve ennek változatát több erdélyi nemzetség is viseli különböző 
elönévvel, így feltételezhető, hogy a család erdélyi gyökerekkel bír, s címerét 
önkényesen egészítette ki, legalábbis a virággal, de lehet, hogy a halommal, 
koronával, sisakdísszel is.

A Vizkeleti Vízkelety család címerére az I. parcella 13-as sírhelyén lévő 
családi kriptán találunk. A címerre Kováts Ferenc, a családhoz kötődő 
grafikus hívta fel a figyelmem, aki maga is foglalkozik címerekkel. Köszönet 
érte.
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A címer leírása Kováts Ferenc nyomán a következő: „álló háromszög alakú 
pajzs, felül két homorú ívvel süvegezetten. A pajzsmezőben jobbra forduló 
ágaskodó griff, jobbjában görbe kardot, baljában hatágú csillagot tart. A pajzs 
felett jobbra néző pántos sisak, kétoldalt foszladékkal. A sisakdísz: a sisak
koronára helyezett jobbra forduló, könyökben hajlított, görbe kardot tartó 
páncélos kar. A címer színeket nem jelöl.“
A címer leírása, - ugyan a színek említése nélkül - Nagy Iván munkájában 
szerepel. A család leszármazási tábláját az említett mü terjedelmesen közli, 
hangot adva azonban kételyeinek. Nagy Ivánt idézve: a Vizkelety család 
„eredetét és leszármazását biztos adatok után nem ismerjük. Az előttem fekvő 
családfa az elején álló mesés attributomok mellett azért sem állhat meg 
az ítészét előtt, mert a rajta álló Gáspár-tól (ki 1526-ben elesettnek íratik) 
az 1737-ben született Istvánig, tehát két századra tizenkét ízt mutat, a mi 
képtelenség.” Ennek a családfának „csak a legutóbbi négy vagy öt 
nemzedékét tartom hitelesnek.”

A Pozsony megyei régi nemes család, nevét 
Vizkelet helységről vette, mely helység szintén 
e megyében található. A család legelőbb emlitett 
tagjai György és Jakab 1555-ben a Pozsony 
megyei Kossuth helységre kaptak királyi 
adományt.
Érdemesnek tartom megemlíteni, hogy 1695-ben 
Vizkelety Ferencnek felesége - Széchenyi 
Katalin, Széchenyi György prímás unokahúga, 
az első gróf Széchenyineknővére.

A sírkő felirata szerint a kriptában nyugszanak:
Szieberth Nándomé sz. Vizkelety Irma 1847. V. 7 -1885.1.23.
Vizkelety Imréné sz. ReckAlbertina 1824. IV. 23 -1885. V. 23.
vizkeleti Vizkelety Imre ny.m.kir. pénzügyi tanácsos 1819.1.21. -1895. IV. 25. 
Doroszlay Lajosné sz. Vizkelety Fennéna 1855. VII. 17. -1916. XI. 27.
Doroszlay Lajos ny.m.kir. pénzügyi számtanácsos 1848. XI. 19. -1917. II. 9.
Sziberth Nándomé sz. Zsitnyánszky Etelka 1864. II. 3.-1926. XII. 30.
Sziberth Nándor ügyvéd 1845.XI. 1 -1935. II. 24.
Vizkelety Ferenc gazdasági föisk. hallgató 1915. IX. 12.-1935. IV. 14. 
Vizkelety Árpád alezredes 1885. január 4.-1936. április 6.
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Sziberth Imréné 1880. január 27.-1951. április 2.
Sziberth Imre ny. MÁVÁG felügyelő 1873. január 11.-1956. június 25.
Kovács Istvánné sz. Vizkelety Ida 1912. XII. 8.-2003. III. 21.
Dr. Sziberth Frigyes pécsi jogakadémiai tanár 1882. IV. 4 -1914. XII. 19.
Sziberth István magántisztviselő 1889. IX. 6. -1916. VII. 16.

Szibert Nándor életéről és munkásságáról, bővebben olvashatunk Zsadányi
- Kalmár: Pécsi fejek című munkájában.15

FELHASZNÁL TIRODALOM, FORRÁSMUNKÁK

• Br. Nyáry Albert: A heraldika vezérfonala (Bp. 1889.)
• Feiszt György; Rövid magyar címertan és pecséttan (Tankönyvkiadó Bp. 1986.)
• Áldásy Antal: Címertan (Magyar Történelmi Társulat Bp. 1923.)
• Bertényi Iván: Kis magyar címertan (Gondolat Bp. 1983.)
• Csorna József: A magyar heraldika korszakai (MTA Bp. 1913.)
• Nagy Iván: Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal (Pest, 1857.)
• Romváry Férne: Pécs szobrai (Pécs, 1982.)
• Nyulásziné Staub Éva: Öt évszázad címerei a Magyar Országos Levéltár címereslevelein (Corvina Bp. 1987.)
•Magyar városok címerei (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Bp. 1975.)
• Br. Gudenus János József: A magyarországi fönemesség XX. századi geneaológiája (Natura, 1990.).
• Andretzky József: Baranya vármegye nemesei (Pécs, 1909.)
• Sey Gábor: A Kis- és Nagyseei Sey nemzetség története (Kézirat, 1990.)
• Csorna József: Zsigmond király címerlevelei (Bp. 1896.)
• Balogh Gyula: Vasvármegye nemes családai (Szombathely, 1894.)
• Zsadányi Oszkái“Kalmár György: Pécsi fejek (Pécs, 1928.)
• Hársfai István. Pécs barokk címere (Dunántúli Napló 1989. június 10-i száma)
• Révay Lexikon (Bp. 1911.)
• Ivánfi Ede: A Magyar Birodalom vagy Magyarország s Részeinek Címerei (Pest, 1869.)
• Laszlovszky József: A magyar címer története (Bp. 1989.)
• Mészáros István: Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája 996— 1948-ig (Akadémia Kiadó Bp. 1988.)
• Dobay József: 1687-1972. A pécsi Nagy Lajos Gimnázium és Szakközépiskola jubileumi évkönyve 1972/73. 
(Pécs, 1973.)
• Johan Siebenmacher: Wappenbuch des Adels von Ungam (Nümberg, 1885~1894.)
• Sey Gábor: A pécsi középfokú oktatás történeti áttekintése és tartalmi jegyeinek összehasonlítása a felszabadulás 
előtti és utáni időszakban (1989. PMMF szakdolgozat.)
• Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára (Akadémiai Kiadó Bp. 1973.)
• Tolnai Új Világlexikona (Bp. 1926.)
• Kempelen Béla: Magyar nemes családok I-XI. (Bp. 1911 -1932.)
• Gálos Orsolya: AZsolnayak ősi címere (Dunántúli Napló 1989. május 15. Pécs)
• Kempelen Béla: Magyar nemesi almanach (Bp. 1867~ 1909.)
• Kempelen Béla: Magyar főrangú családok (Bp. 1931.)
• Kempelen Béla: Magyarországi zsidó és zsidó eredetű családok (Bp. 1937.)
• Kempelen Béla: Magyar nemesi családkönyv (Bp. 1927.)
•Lévárdy Ferenc-Boros László~Kalász Gyula-Csonka Károly: A pécsi székesegyház (1991.)
• Vörös Márton: A Széchenyi tér regénye (Pécs, 1963.)
• Apécsi köztemetőben nyugvó neves halottak névjegyzéke (Pécsi V.V.E.)
• Wenzel Gusztáv cikke Turul 1886. évf. 190. old. Pécs XV. sz.-i címere.
• Dr. Gerecze Péter: Apécsi székesegyház és falfestményei (Pécs, 1891.)
• Új Magyar Lexikon (Akadémiai Kiadó Bp. 1962.)
• Györkösy Alajos Latin-magyar szótár (Akadémiai Kiadó, 1975.)
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• Ódor Imre: Baranya vármegye címer-pecsétjének évszázados viszontagságai, Baranya - történelmi és honismereti 
folyóirat I. évf. 1988.1-2.

• Ódor Imre: Baranya megye jelképei (Pécs, 1991.)
• Dunai Imre: A hatszázhuszonötödik Új Dunántúli Napló 1992. szeptember 17.
• Dr. Rajczi Péter: A hatszázhuszonötödik (?) Új Dunántúli Napló 1992. október 1.
• Dunai Imre: Nemzetellenes vétek? Új Dunántúli Napló 1992. október 1.
• Sonkoly Károly: A pécsi Jeszenszky ház, Baranya - történelmi és honismereti folyóirat I. évf. 1988.1 -2.
• Zsolnay Teréz - M. Zsolnay Margit: Zsolnay (Corvina, 1980.)
• Katona Imre: Zsolnay (Gondolat, Bp. 1977.)
• Kehidai László: A Zsolnayak: Új Dunántúli Napló 1992.06.02.
• Madas József: Pécs-belváros telkei és házai, Adatgyűjtemény (Pécs, 1978.)
• Vallástörténeti kislexikon (Kossuth Könyvkiadó, 1973.)
• Gudenus János-Szentirmay László: Összetört címerek (Bp. 1989.)
•W. O. McCagg: Zsidóság a Habsburg Birodalomban 1670~l 918.(Cserépfalvi, 1992.)
• Csorna József: Zsigmond király címerlevelei (Turul; 1896.)
• Zsadányi Oszkár- Kalmár Gyula: PÉCSI FEJEK (Pécs, 1928.)
• Sarok Zsuzsa: Kétszáz éves a pécsi Irgalmas Rend (Új Dunántúli Napló, 1996. október 26.)
• Gálos Orsolya: Rogács Ferenc földijei a néhai püspök sírjánál (Új Dunántúli Napló, 1995. július. 24.)
• Dunai Imre: A kincstartó testamentuma püspök fiának (Új Dunántúli Napló Grátisz 2003.03.13. VII.évf. 14.szám)
• Csuka Zoltánné, dr Zetényi-Csukás Eszter: Méltatlanul elfelejtve (Postabontás) (Új Dunántúli Napló 1998.04.27.)
• Berta M.: Vitézi fogadalomtétel (Új Dunántúli Napló 1996Július 2.)
• Dénesi Ödön: A megmentett postapalotai szárnyas angyalok I-IV. Új Dunántúli Napló Magazin 1998. Júl.18; 
júl.25;aug.l;aug.8.
• Dénesi Ödön: Angyalok a postapalotán. (Hirdető 1999.jan.23.)
• Kozma Ferenc: A postapalota címerét 36 évig bádog takarta (Dunántúli Napló Magazin 2003.február)
• Kováts Ferenc: A hiányzó 80. Címer Új Dunántúli Napló 1995. július 24.
• Révai Nagy Lexikona
• J. Siebenmacher: Der Adel von Kroatien und Slavonien (Nümberg, 1885-l 894.)
• Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai (Zrínyi Katonai Kiadó Budapest, 1988.)
• Kováts Ferenc: Egy pécsi kettős címerről Turul Bp. 2000/1-2
• Magyar nemzetségi zsebkönyv (Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, Budapest 1888.
•Ab ovo usque ad mala (Tankönyvkiadó, Budapest, 1987.)
• Dr. Bittó Béla: Sárosfalvi-és Nádasdi Bittó család (Turul 1931-1/4)
• Tagányi Károly: Magyarország címertára (Budapest, 1880)
• Várady Géza: A Várady nemzetség levelesládájából. Rövidre vont családtörténeti följegyzések (Tai2s József 
könyvnyomdája, Pécs)
• Magyar Nemzetségi zsebkönyv Második rész Nemes családok
• Pécsi szemle várostörténeti folyóirat 2001. Tavasz Borsy Károly: Pécs püspökei a török idők után
• Pécsi szemle várostörténeti folyóirat 2001. Tavasz Fricsy Ádám: A pécsi egyházmegye püspökei
• Szabolcs de Vajay: A Máltai Rend magyar lovagjai 1530~2000.1. Militenses ex hungarica stripe 2002.
• Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai
• Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai, benne: Szabolcs vármegye. Irodalom és tudomány írta: 
Vende Ernő rév. id. Szinnyei József, Komócsi József.
• Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára (Pesten, 1851. Nyomtatott Kozma Vazulnál)
• Nagy István: Bicentennáriumi emlékkkönyv A bonyhádi evangélikus gimnázium története 1806-2006.
• Babos Attila: Székely kapun át Erdélyig Új Dunántúli Napló 2006. július 15.
• Dr. Siptár László: A Pécsi Takarékpénztár Rt. Története (Kiadta: Siptár Miklósné Molnár Klára 1966. Pécs)
• Madas József: Pécs-belváros telkei és házai Adatgyűjtemény (Pécs, 1978.)
• Gálos Orsolya: Rogács Ferenc földijei a néhai püspök sírjánál Új Dunántúli Napló 1995. július 24.
• Borovszky Samu Magyarország vármegyéi és városai Somogy megye benne: Somogy vármegye nemes családai 
írta: Baranyai Béla országos levéltári fogalmazó, Somogy vármegye volt fölevéltárosa
• Kozma Ferenc: A püspök a város díszpolgára lett Új Dunántúli Napló 2006. szeptember 1.
• Nyulásziné dr. Straub Éva: Magyarország címerkönyve (CEBA Kiadó Budapest 2001)
• Bertényi Iván: Új magyar címertan (Maecenas Könyvkiadó, 1993)
• Pécsi Hírek 2006. nov.9. Trebbin Ágost: Eltűnt pécsi mesterek nyomában Híres pécsi harangöntők
• Pécsi Szemle 2OO6.tél Boros László: Címeres sírkőzáró a pécsi bazilika altemplomából
• Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848/49 (Zrínyi Katonai Kiadó Budapest, 1987.)
• Turul - A Magyar Történelmi Társulat a Magyar Országos Levéltár és a Magyar Heraldikai és Genealógiai 
Társaság Közlönye Hetvenkilencedik kötet 2006/3-4.füzet (Budapest, MMVI) 94.o. Horváth Lajos: A Kossuth- 
címer terve 1956-ból.
• Pécsi Hírek 2005. március 10. Szíjártó Ildikó: Egy csepp Pécs Kárpáti Gábor régészről
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SzaBó LászIó Gyula

CSAPODY VERA HATÁSA 
HORVÁT ADOLF OLIVÉRRE

orvát tanár úr, Olivér bácsi, Dolfi bácsi, a Mecsek nagy botanikusa
- alkotásai és tanítványai által - tovább él, noha földi maradványai 
a zirci ciszterci apátság temetőjében vannak. Munkáira továbbra is 

hivatkozunk, gyakran idézzük egyéniségét, különösen mi, akik a Mecsek 
Egyesület tagjaiként itt élünk a hegység lábánál és környékén. 
A szerzetes tanár mindig büszkén mesélte, hogy édesanyja Berzeviczy Margit 
a hajdani kakaslomnici Berzeviczy nemesi családból származott. Édesanyja is 
magas kort ért meg, szellemi frissességét bizonyította, hogy idős korában is 
kiválóan tarokkozott a debreceni otthonában. Életében meghatározó volt 
nővére is, Horvát Irén, aki laboratóriumi orvosi képesítésén kívül 
fogorvosként is praktizált Debrecenben. Időnként eljött Pécsre meglátogatni 
öccsét. Nem volt könnyű a találkozás, mert a jóakarat növéri szigorrá 
változott, rendszerint komoly dorgálásban részesült Olivér, mert a takarítás és 
mosogatás némi kívánnivalót hagyott maga után. Bizony fellélegzett a tanár 
úr, amikor a nővére hazautazott.
Volt azonban életében egy olyan csodálatos hölgy, akinek tiszteletét élete 
végéig megtartotta. Csapody Vera, akiről szó van. Érzésével nem volt 
egyedül, mert az általam is személyesen ismert Vera néni (minden botanikus 
így szólította) tiszta embersége, a magyar növényvilág megörökítöje egészen 
különös teremtés volt.
A Természet Világa (Természettudományi Közlöny 139. évfolyam 7. füzet) 
2008. évi júliusi számában Andrássy Péter, soproni Kitaibel-kutató, 
botanikatörténész és kiváló gimnáziumi biológiatanár emlékezést írt Csapody 
Veráról és Csapody Istvánról „A tehetség utat tör” címmel. A Mecseket 
szerető tagtársak, különösen az erdömémökök, erdészek és természetvédők 
jól ismerik Csapody István (1930-2002) nevét. Csapody Vera unokaöccse 
Sopron neves erdőmémök-botanikusa volt, akit az Erdészeti és Faipari 
Egyetem címzetes egyetemi tanárnak választotta kiemelkedő 
természetvédelmi eredményei elismeréseként. Csapody Istvánra is nagy 
hatással volt Vera néni egyénisége.
Horvát tanár úr rendszeresen váltott levelet Csapody Istvánnal, gyakran



Szabó László Gyula: CSAPODY VERA HATÁSA HORVÄT ADOLF-OLIVÉRRE

nekem diktálta le leveleit és én olvastam 
fel a különösen érdekes, soproni és 
ausztriai botanikai híreket. Sajnos már 72 
évesen elhunyt. Szomorúan emlékeztünk 
rá, amíg a tanár úr megtehette. (Hadd 
említsem meg azt az elképzelést, ami 
személyemmel kapcsolatos. Csapody 
István értékes és őszinte véleményének 
köszönhetően dr. Szabó Lajos igazgatói 
állását nem pályáztam meg, így került 
nálam sokkal alkalmasabb kutató, 
Dr. Lehmann Antal a tettyei „Természe
tvédelmi Hivatal” élére.)
Már gyerekkoromban kedvenc könyvem 
volt Jávorka-Csapody „Erdő, mező 
virágai” c. kiskönyve. A színes ábrákról 
könnyen felismertem a növényeket, 
s bevallom, csak utána azonosítottam
a határozókulcs alapján. E könyvecske döntötte el sorsomat, pálya
választásomat. Csak később tudtam meg, hogy Jávorka Sándor (1883-1961) 
akadémikus - aki a fiatal mecseki botanikust is pártfogásba vette - beírta 
nevét a magyar botanika történetébe, mivel a történelmi Magyarország 
minden növényfaját jellemezte a Magyar Flóra (Flóra Hungarica) c. nagy 
müvében (1925, Stúdium).
Csapody Vera botanikusi pályájának kezdetéről a tanár úr így ír „A Mecsek 
ritka virágai” (PAB, Pécs, 1989, szerk. Szabó L.) c. könyvecskéjében, 
melyhez 5 táblát, a ritka növényeket ábrázoló színes akvarelleket (az elsőt 
mellékeljük!) személyesen készítette Horvát A. Olivérnek:
„A tulajdonképpeni nagy közös alkotómunka Jávorka Sándor és Csapody Vera között akkor 
indult meg, amikor Csapody Vera elkezdte rajzolni és festeni a történelmi Magyarország 
harasztjainak és virágainak illusztrációit. E sorok írója tudja az alkotókról, hogy lehetőleg 
az összes illusztráció mindig élő növények alapján készült, és minden rajzot és festményt 
Jávorka szakmailag ellenőrzött. Én magam láttam többször is közös terepmunkánkon, hogy kint 
a természetben Csapody Vera leült, elővette festékeit, és általában egy óra alatt elkészült 
az illusztrációval. 4000 növényfaj illusztrálását kellett elkészíteni. Ennek a nagy közös 
alkotómunkának lett az eredménye „A magyar flóra képekben (Iconographia Flóráé 
Hungaricae). A nagy mű 19 Jüzetben jelent meg, az első füzet 1929 októberében látott 
napvilágot, az utolsó 1934 márciusában. A munkában 40 színes tábla található, táblánként 
általában 4-5 növényfaj színes festményével. A teljes mű fehér-feketén 4238 magyarföldi■i■ 136 -
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növény képét tartalmazza. A megjelent munka világsikert aratott. 1975-ben újra megjelent. ” 
Horvát tanár úr ugyanitt említi, hogy a képes Iconographia megjelenése előtt 
nyomtatták ki 1926-ban, éppen városunkban a Dunántúli Rt. Egyetemi 
Nyomdájában „A magyar flóra kis határozója” c. „Jávorka és Csapody”- 
könyvet rajzokkal illusztrálva. Hozzáfűzi: „Ez a munka nagyon a szívemhez 
nőtt, mert zirci főiskolai hallgató koromban kaptam ajándékul dr. Werner 
Adolftól ” (az általa sokat emlegetett zirci föapáttól). Később megtudjuk, hogy 
„ az említett mű 2. kiadását is Pécsett nyomtatták, ahol Wessely volt a nyomda
igazgató, akinek fiát e sorok írója tanította (Közismert, hogy szinte minden 
pécsi polgárról kiderült, hogy valamelyik családtagja tanítványa volt!)
A korábban idézett Andrássy-féle cikkben olvassuk: „Csapody Vera 1890-ben 
született Budapesten Csapody István szemész, egyetemi tanár és Állaga Vilma házasságából, 
elsőként nyolc gyermekük közül. A gimnáziumi érettségit (1908) követően, abban az időben 
a nők számára szokatlan pályát választott, ugyanis a budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetem matematika-fizika szakára jelentkezett. ...Tanári oklevelét 1913 áprilisában 
vehette át. Egyetemi évei során olyan kiváló tudósok figyeltek fel tehetségére, szorgalmára, 
kísérletező kedvére, mint Beke Manó és Eötvös Loránd Edesapj a váratlan halála miatt 
a család kenyérkeresöje lett (élete végéig családját segítette!), mivel 1914-től 
két évig a fővárosi Práter utcai fiúgimnáziumban tanított, majd a Sacre Coer 
(Szent Szív) apácarend Sophianum nevű intézetében huszonkét évig 
tanárként, majd igazgatóként dolgozott. Andrássy írja: „Mély és szilárd hitével, 
tanúságtevő, imádságos életével példát mutatott mindannyiunknak mondta róla egy nővér 
az intézetből. ”
Hogyan lett Csapody Verából növényfestö (a művész jelezőt mindig 
elhárította, állítva, hogy ő csak a növények hü ábrázolója). A természet
szeretet, a családi környezet arra ösztökélte, hogy megpróbálja a növények 
festését. Kezdő tanárként több száz növényakvarelljéből 1921-ben a fővárosi 
tanáregyesület rendezvényén kiállításra került sor. Tudta nélkül a bemutatóra 
meghívták Jávorka Sándort, aki felismerte benne a rendkívüli tehetséget. 
Megkezdődött Vera néni botanikus pályája, 1949-től a Természettudományi 
Múzeum Növénytárában dolgozott 1966-ig, nyugdíjaztatásáig. Később is 
bejárt a múzeumba, majd otthon, lakásán, kis sarokban, az ablak mellett festett 
(doktorátust Szegeden kapott, élete alkonyán nem maradt el az állami 
elismerés sem, pl. kétszer Állami-díj). Sok más híres könyv ábrázolója, ill. 
szerzője (pl. Magyarország Kultúrflórájának színes atlasza, kerti virágok 
színes atlasza, csíranövény-határozó németül, virágzó fák és cserjék stb.). 
1989-ben Horvát így ír: „Több mint 50 éve ismerem, részben azért, mert cikkeimet, 
könyveimet illusztrálta...a „Mecsek ritka virágai" c. munkám 4. (1989-ben jelent meg, ebben lrja) kiadásához elkészítette a színes képanyagot. Kívánságára számos délies (szubmediterrán)
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növényt élő állapotban küldtem neki nedves mohában, és ő mindegyik festményből
tiszteletpéldányt küldött.
V égül így ír Csapody Veráról: „Nemrégiben, halála előtt nála jártam, és panaszkodott, 
hogy nincs pénze arra, hogy drága külföldi festékeket vegyen. Erre azt válaszoltam, hogy 
nagyon szép tiszteletdíjat kap az illusztrációi után. ő erre azt felelte, hogy a pénz nem az enyém, 
mert amikor megjön, rögtön szétosztom a testvéreim 17 unokája között (azóta talán már több is 
van).... 1985. október 13-án, kicsit már nyugtalan írással, a következő levelet kaptam Vera 
nénitől: «Hírt adok magamról, Isten kegyelméből még élek és látok, kívánok sok energiát, 
munkát, szép napokat.» Mint megtudtam, ilyen tartalmú lapokat mások is kaptak Vera nénitől
és rögtön mondtam baráti 
körömben, hogy Vera néni meg 
fog halni, búcsúzik. És valóban, 
november 6-án (valójában 
november 5-én este), tevékeny és 
áldozatos életének 96. évében 
csendesen elhunyt a növényvilág 
leghívebb megörökitője.”
Horvát tanár úr tisztelete és 
Csapody Vera iránt érzett 
szeretete ugyanolyan volt, 
mint ahogyan a jó barát, az 
unokaöcs, Csapody István 
Széchenyi-díjas 
erdömérnök-botanikus 
a Kitaibelia (IV. évf. 1. sz. 
cit. Andrássy) folyóiratban 
megjelent emlékezésében 
kifejez: „Mélységes embersége 
és minden erénye rendíthetetlen 
hitéből, keresztény meggyőző
déséből fakadt. Egyszerűségén és 
alázatán, hivatástudatán, 
tehetségén és szorgalmán, 
hűségén népéhez és szeretetén 
minden embertársához, átfénylett 
megélt életszentségének 
sugárzása.”
Nem véletlen, hogy a szent 
életű Csapody Vera hite és 
alkotó tevékenysége a tanár 
úrnak mindvégig lelki erőt 
adott.

Baranya vándorának szeretettbe ajánljuk 
növényküönlegesstgeinket:

1. Colchicum hungaricum magyar kikerics
2. Orchis sírnia - majom kosbor
3. Trigonella glaűiata - bakszarú lepkeszeg
4 Paeonia ojjieinalis var. Banatica - bánáti bazsarózsa
5. Ilelleborus oiiorus - illatos hunyor
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-AVAGY ISMERKEDÉS AZ „ÖRDÖG CIMBORÁIVAL”

> Gergely Tibor

denevérek világa című állandó kiállítást a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság alakíttatta ki 2004-ben, mely alapvetően a dene
vérek életét mutatja be, illetve a kutatásuk történetét, kutatási 

eszközöket, de a hiedelmekről, babonákról is tájékozódhat mindenki.
Sokan még a mai napig úgy gondolják, hogy a denevérek bántják 
az embereket, kiszívják a vérüket, vagy a hajba belerepülnek és bele
kapaszkodnak. Ezek persze nem igazak. Az igaz, hogy létezik egy vérrel 
táplálkozó denevérfaj (rőt vérszopó denevér), de az nem hazánkban, sőt nem 
is Európában, hanem Dél-Amerikában él. Az európai fajok kizárólag 
rovarokkal táplálkoznak.
A kiállítás bemutatja a denevérek tipikus 
pihenőhelyei közül magát a barlangot, az odvas 
fát, és a padlásteret, de a „panellakó 
denevérek elhelyezkedését is meg lehet 
figyelni. Ezeken kívül a Mecsek természeti 
értékeiről látható egy általános ismertető. 
Két termet lehet megtekinteni, bármelyik 
irányba lehet haladni tetszőleges sor
rendben. Hozzányúlni csak a három 
mesterséges denevérodúhoz lehet, azokat 
viszont ki lehet nyitni, és meg lehet nézni 
a denevérek elhelyezkedését. Élő denevér 
természetesen nem szerepel a kiállítás alatt, csak 
müdenevérek, illetve néhány preparátum látható.
Ezen kívül meg lehet nézni egy érintőképernyős számítógépet, mely nagyon 
sok információt tartalmaz, és a denevérek vándorlását bemutató elektromos 
térképet, amelyet gombokkal lehet vezérelni.
A kitömött állatok bármennyire is aranyosnak tűnnek, nem kellene 
megsimogatni, mert elég törékenyek, és vegyszerrel vannak kezelve.
Arra kell még figyelni, hogy a padlózat helyenként szintkülönbséget 
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tartalmaz. Sajnos volt már rá példa, hogy valaki elesett, mert ezt nem vette 
észre.
A műbarlang-részletet belülről is meg lehet tekinteni. Ha valakinek kérdése 
van, lehet nyugodtan kérdezni. Fényképezni lehet.
Nagyjából ezt a bevezető szöveget szoktam elmondani a látogatóknak, mikor 
megérkeznek az épület teraszára. Maga az épület 1958-ban épült, és a Baranya 
megyei Idegenforgalmi Hivatal 1990-ig turistaszállóként üzemeltette. 
Később a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság megvásárolta, és felújítatta. 
A felső szint továbbra is szálláshelyként működik, az alsó szinten pedig 
a múzeum kapott helyet.
A Földön kb. ezer denevérfaj él. Kövületeikből következtettek arra, hogy kb. 
50 millió évvel ezelőtt már léteztek, és már akkor ultrahanggal tájékozódtak. 
A denevérek legközelebbi rokonai a cickányfélék.
Testfelépítésük a repüléshez, és a függőleges testhelyzetü pihenéshez 
alkalmazkodott. Az emlősállatok közül egyedül a denevérek képesek az 
önerőből való repülésre, melyhez az elülső végtagjuk teljes mértékű 
átalakulása segítette őket. Hátulsó végtagjaik pedig olyannyira a függesz
kedéshez alkalmazkodott, hogy a madarakkal ellentétben lábra sem tudnak 
állni. Ennek következtében például inni is csak repülés közben tudnak.
Sok a hasonló küllemű faj, de többen meglehetősen eltérnek egymástól 
például méretükben, vagy táplálkozásmódjukban. Vannak közülük igen kis 
méretűek, melyek mindössze 1-2 g súlyúak, és vannak jóval nagyobbak: akár 
1,7 m szárnyfesztávolságot elérő, 1 kg súlyúak is (ezeket nevezik általában 
repülő kutyáknak). Legtöbbjük rovarevő, de léteznek ragadozó, halászó, 
vérrel, illetve gyümölcsevök, és nektárral táplálkozó fajok is. Az utóbbi két 
csoport tagjai segítik a növények szaporodását, ill. terjedését: a nektár
denevérek táplálkozás közben elvégzik a virágok megporzását, míg 
a gyümölcsevök a magok terjesztésében vesznek részt.
Európában többnyire tartanak tőlük, míg más földrészeken szerencse
hozókként, vagy éppen istenként tisztelik őket.
Magyarországon 28 fajt figyeltek meg eddig, mindegyikük védett, sőt 8 faj 
fokozott védelem alatt áll. Viszonylag kis méretűek: 3-4 cm-től 10-11 cm-ig 
(fajtól függ). Életkoruk is fajonként változó: 4-5 évtől 10-15-20 év, de 
visszafogtak már 30 éves példányt is. Általában társaságkedvelö állatok; 
kolóniákban élnek. Néha még veszekedésre is sor kerülhet. Egyes hímek 
háremet tartanak.
Kifejezetten hasznos állatok, mivel egy denevér egy éjszaka testsúlyának 
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30-40 %-át kitevő rovarmennyiséget képes elfogyasztani. Pihenőhelyeik 
sokfélék lehetnek. A természetesek közül például barlangok, üregek, 
sziklahasadékok, odvas fák. A mesterségesek közül tipikusak a padlások, 
pincék, templomtornyok, de minden olyan építmény szóba jöhet így akár egy 
panelház is, ahol kisebb-nagyobb, zavarástól mentes tereket találnak. A hely 
kiválasztásakor fontos szempont számukra a hőmérséklet, a páratartalom, 
és a légmozgás. A „denevérbarát” emberek mesterséges denevérodúk 
kihelyezésével segédkezhetnek a pihenőhely találásban.
A tudományos felosztás szerint a barlangban pihenő denevérfajok nem 
barlanglakó állatok, hanem csak barlangkedvelők. (Barlanglakok azok 
az állatok, melyek ott fejlődnek ki, és ott is pusztulnak el, azaz a barlangot 
életük folyamán sosem hagyják el.)
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Természetes ellenségeik között szerepelnek a baglyok, a nyest, a macskák, és 
gyakori tudatlansága miatt az ember.
Téli álmot alszanak, mivel táplálékot télen nem találnak. Ősz végén felkeresik 
a kedvenc téli szálláshelyeiket, előtte azonban szervezetük zsírt halmoz fel. 
Életműködésük teljesen lelassul; testhőmérsékletük pedig jelentősen 
lecsökken; tulajdonképpen hibemálódnak. Szervezetükben csak annyi 
tápanyag raktározódik, amennyi a telelés végéig kitart. Ezért veszélyes 
számukra, ha idő előtt felébrednek, mert tartalékuk hirtelen felhasználódik, 
és emiatt el is pusztulnak.
Szaporodásuk is érdekes. Nászidöszakuk általában nyár végére, ősz elejére 
esik, viszont a petesejtek ekkor még nem termékenyülnek meg, hanem csak 
a következő év tavaszán. A hímivarsejtek ugyanis a nőstényben tárolódnak 
a téli álom alatt. Nyár elején, közepén születnek meg a kis denevérek, akik 
eleinte anyjukon kapaszkodnak. Egy évben általában egy, esetleg két utódot 
hoznak világra.
A denevérek is vándorolnak, például ha az általuk kedvelt téli pihenőhely nem 
esik egybe a nász helyszínével, vagy a nyári szállással.
Abaliget kiemelkedő jelentőségű a denevérkutatás szempontjából, ami 
elsősorban az élőhelyek változatosságából adódik. A karsztosodásra haj lamos 
triász anizuszi korú mészkőben kialakult sok barlang, üreg, zsomboly, ill. az 
erdővel való magas boritottság is kedvező a számukra. A 28-ból 23 fajt 
azonosítottak be eddig a kutatók. Minden év augusztusában denevér
megfigyelő táborokat is szoktak szervezni. Ekkor nyilvános befogásokat, és 
gyürüzéseket is végeznek a szakemberek. A barlang Dunántúl legjelentősebb 
nászbarlangja, illetve fontos a téli álom, és a nyári szállás szempontjából is. 
Sajnos a nagymértékű barlangi turizmus zavarólag hat az amúgy is érzékeny 
denevérekre, mivel nyugalmuk veszélybe kerül. Több faj emiatt már el is tűnt 
a barlangból, illetve a Mecsek területéről is.
A Mecsek természeti értékeit és földrajzi adottságait bemutató részben is 
látható több érdekesség, mint például a sápadt kosbor nevű orchideafaj, 
vagy a Nagymély-völgy mésztufagátjának vízesése. A közettár pedig néhány 
jellemző mecseki kőzetet mutat be. Szerepel egy cseppkő keresztmetszeti 
csiszolata is, mely talán a legérdekesebb közülük.
Az érintőképernyős számítógépből pedig interaktív módon megannyi 
érdekes információhoz juthatnak. Három fő téma tekinthető meg: a DDNPI 
dunai szakasza, a drávai szakasza, és a denevérek világa. Ez utóbbiban 
átalakított denevérhangokat is hallhatnak a látogatók.



r A HAMVAS KÜLLÖ (Picus canus)
ÉS A FEKETE HARkÁLy (Dryocopus maritus) 

ELTERJEDÉSE A MECSEKI VÉDETT TERÜLETEKEN
/ z-s

DamR LászIó

BEVEZETÉS

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az 1980-as 
évektől kezdve végez rendszeres madártani kutatásokat a Mecsek 
területén. A ragadozó madarak állományviszonyait részletes 

fészektérképezések alapján tisztáztuk, míg az egyéb fészkelő madár
közösségek összetételének vizsgálatára a községhatáros ponttérképezések 
keretében került sor. A felmérések során sok új információhoz jutottunk, 
s az alapvető avifaunisztikai viszonyokat tisztáztuk.
A természet azonban folyamatos változásokon megy keresztül, 
s e változásokhoz a madaraknak is alkalmazkodniuk kell. Ha kedvezően 
alakul a helyzet, akkor növekszik a fészkelők száma, ha az élőhelyeket 
negatív irányú hatások érik, csökken az állomány, sőt egyes fajok végleg 
eltűnhetnek a területről. A változások nyomon követése ezért a madárvédelem 
egyik fontos feladata különösen akkor, ha védett területekről van szó.
Hazánkban 2005-ben hirdették ki a NATURA 2000 természetvédelmi 
rendszerbe tartozó területeket. A Mecsek legnagyobb része a Különleges 
Madárvédelmi Területek (továbbiakban KMT) kategóriába került. Ez két 
nagy összefüggő tömbben magában foglalja a Kelet-Mecsek Tájvédelmi 
Körzet és a Nyugat-Mecsek teljes területét, valamint a Közép-Mecsek 
kétharmad részét, de különálló egységenként Ág-Magyaregregy térségében 
egy jó adottságú erdörész és a bükkösdi völgy harisos élőhelyei is 
beletartoznak. A teljes terület 20806 hektárt tesz ki, melyből az erdők 
hozzávetőleg 20000 hektáros részt képviselnek.
A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretében 2008-ban 
megbízást kaptunk a KMT fészkelő madárállományainak felmérésére 
a megadott célfajokra vonatkozóan. Jelen munkámban két 
harkályfajjal, a hamvas küllővel (Picus camus) és a fekete 
(Dryocopus martius) kapcsolatos új ismereteket összegzem.

nagytestű 
harkállyal
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Anyag és módszer

A felmérés alapjául a 2,5x2,5 km-es ÚTM négyzetek szolgáltak. A hálózat 
a KMT-n összesen 75 négyzetet érint. A felmérők a munka megkezdése előtt 
megkapták a vállalt négyzetek színes, közel 1:10.000 M-ú topográfiai 
térképét, ill. ennek másolati példányait. A terepbejárásokat előzetesen a tér
képek segítségével meg lehetett tervezni, de ettől a helyszíni viszonyok 
utólagos ismeretében el lehetett térni.
A felmérés során a ritka és telepesen fészkelő madarak monitoringjára 
vonatkozó elveket követtük (Nagy-Szép-Halmos 2008) Egy-egy négyzetben 
március-július között legalább 5 terepbejárást kellett végezni úgy, hogy 
a bejárások a lehető legjobban lefedjék a négyzetek teljes területét. Ezek közül 
egy bejárást a késő esti vagy éjszakai órákra kellett időzíteni néhány 
fokozottan védett bagolyfaj esetleges jelenlétének kimutatása érdekében 
(gyöngybagoly, kuvik). A harisos területrészek vizsgálatakor viszont 
kizárólag csak éjszakai bejárásokat lehetett végezni. A terepbejárások között 
legalább egy hétnek kellett eltelnie.
A megfigyelők összesen 197 terepbejárást végeztek, melyekről pontos 
útvonaltérképeket rajzoltak, s a térképeken jelölték be a célfajok észlelésének 
pontos helyét. Egy-egy bejárás esetenként több négyzetet is érintett, ezért 
összesen 473 útvonaltérkép szerkesztése vált szükségessé. Az észlelések 
időpontjai és a célfajokra vonatkozó egyéb közlemények (pl. viselkedés, kor, 
ivar, stb.) külön terepnaplókban kerültek rögzítésre.
Az irodai munka során az adatok számítógépes térinformatikai rendszerbe 
kerültek. Az egyes észlelések térképi megjelenítése után vált lehetővé 
a célfajok fészkelökörzeteinek elkülönítése. Ennek alapján adtuk meg 
az ÚTM négyzetek általános adatlapjain a fészkelő párok feltételezett számát, 
míg a veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatban a teljes felmért területre 
vonatkozóan részletes információkat szolgáltattunk a célra rendszeresített 
nyomtatványon. Az adminisztráció egyik sajátos követelménye az 
önbevalláson alapuló fajfelismerési adatlap kitöltése volt. Ezen 
a nyomtatványon lehetett jelezni, hogy a Magyarországon eddig előfordult 
madárfajok határozásával kapcsolatban a felmérők mennyire felkészültek 
(felismerés látvány, hang, ének alapján). A teljes anyag végleges 
feldolgozásra az egyesület nyíregyházi Monitoring Központjába került.
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Eredmények

A megadott célfajok közül a 2008-as költési időszakban 8 faj fészkelése volt 
kimutatható a Mecsek KMT-ben. Ezek a következők: fekete gólya, 
darázsölyv, békászó sas, rétisas, haris, füleskuvik, hamvas küllő és fekete 
harkály. A haris és a füleskuvik kivételével mindegyik faj az idős 
erdőállományokhoz kötődik. A következőkben a két harkályfajjal kapcsolatos 
új eredményeket ismertetem.

HAMVAS KÜLLŐ

Palearktikus faunaelem a hazai avifaunában (Legány 1985). Költési areája 
Közép-Európától Japánig terjed. Északon a Skandináv-félsziget középső 
részéig honos. Délen Kínán keresztül Szumátráig fészkel, de elterjedési 
területe kis sávban még a Himaláját is érinti (Varga 1984, Zöld 
~ifj. Oláh 2004).
A ritkás öreg tölgyesek, ligeterdök, idős bükkösök lakója, de égerfákkal 
övezett patakvölgyekben, kastélyparkokban, fás legelők szélein, öreg 
gyümölcsösökben is megtelepszik. Télen a magashegységekből délebbre 
húzódik, ilyenkor akár a lakott területek közelében is megjelenhet.
Költése április közepétől kezdődik. Öreg fákba 2-15 m magasan vájja
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35-40 cm mély odúját. Fészekalja 5-6, ritkán 7 tojásból áll. A kotlási idő 
15-16 nap, a fiókák 20-22 nap alatt repülnek ki.
Táplálékát hangyák, a kéreg alatt megbúvó rovarok alkotják. Sokat 
tartózkodik a földön, főleg a hangyabolyok közelében.
A felmérés során 71 pár fészkelökörzetét térképeztük fel. A becsült 
állománysürüség 282 hektár/pár. Kizárólag a 70-80 év feletti idős 
tölgyesekben, bükkösökben találtuk. Szívesen fészkel olyan tisztások 
közelében, ahol hangyabolyok is vannak.
Elterjedése nem egyenletes. A Nyugat- és Közép-Mecsekben (1. ábra) 
hiányzik a Tettye-Misinatető szakaszon, innen északi irányban az Árpádtető- 
Lapis közötti közlekedési útig. Az abaligeti barlangtól délre eső részeken sem 
fészkel. Hiányzik a Jakab-hegy déli oldaláról egészen a cserkúti kőbányáig és 
csak egyetlen pár jelenlétét sikerült kimutatni a Sás-völgy környéki

1. ábra: J hamvas küllő fészkelőkörzetei a Nyugat- és Közép-Mecsekben (2008).

területekről. A Kelet-Mecsek (2. ábra) nyugati harmadában (Hidasi-hát, 
Síngödör, Várvölgy, a Kárásztól délre eső területek) alig fészkel, s a 
Kisújbányát északról és keletről övező erdőkben sem mutatkozott a felmérés 
időszakában. Az ág-magyaregregyi erdötömbben (3. ábra) mindössze 3 pár 
fészkelökörzetét sikerült beazonosítani.
A felmérés során is egyértelműen bebizonyosodott az idős erdő-
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2. ábra: A hamvas küllő fészkelőkörzetei a Kelet-Mecsekben (2008).

3. ábra: A hamvas kiillő fészkelőkörzetei az ág-magyaregregyi erdőtiimhi
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állományokhoz kötődő élőhely igénye. Ahol hiányzik, ott kevés kivételtől 
eltekintve csak fiatal vagy középkorú erdők találhatók. A karsztbokor- 
erdökben (Hármashegy déli oldala, cserkúti kőbánya környéke, Tubes déli 
oldala) megfelelő vastagságú fák hiányában nem tud odút vájni, s ezeken a 
helyeken valószínűleg a táplálékállatok sem állnak megfelelő mennyiségben 
rendelkezésére. A középkorú állományokba azonban gyakran bejár 
táplálkozni, főleg ha ott viszonylag sok kiszáradt vagy korhadt fa található. 
A hamvas küllőt a szakirodalom visszahúzódóban lévő fajnak tekinti. 
Fészkelési areája az utóbbi évtizedekben csökkenni látszik. A múlt század 
hatvanas éveiben a Medves és Somlyó hegységben (Északi-Középhegység) 
végzett felmérések során 40-50 km2-es körzetben 8-10 fészkelő párt találtak, 
ahol az állomány később 3-4 párra csökkent (Varga 1984). A mecseki 
felmérés adatai - s az MME Baranya Megyei Madárfaunisztikai Adattárába 
a megye más részeiből beérkezett adatok - a csökkenés tényét nem támasztják 
alá. A neki megfelelő élőhelyeken többnyire megtalálható, s fészkelő 
állománya jelentősnek tekinthető. Az idős erdőállományok megfelelő 
arányának biztosításával mecseki állománya a jövöben is fenntartható.

FEKETE HARKÁLY

Szintén palearktikus faunaelem (Legány 1985). Csaknem egész Európában 
elterjedt, s Szibériától Japánig mindenütt költ. Az idős bükkösök, tölgyesek, 
ártéri ligeterdök lakója, de telepített nyarasokban is megtelepszik.
Költése április második felétől kezdődik. Idős fákba 4-18 m magasan vájja 
50-80 cm mély odúját. Fészekalja 4-6 tojásból áll, a kotlási idő 17-22 nap, 
a fiókák 24-28 nap alatt repülnek ki.
Táplálékát fákban élő nagyobb testű rovarok, bábok, pajorok alkotják, de 
cincéreket, szarvasbogarakat és más nagytestű bogárfajokat is fogyaszt.
A felmérés során 102 pár fészkelökörzetét térképeztük fel. A becsült 
állománysürüség 196 ha/pár. Szintén az idős erdőállományok lakója, de nem 
kötődik annyira a nagyobb összefüggő öreg erdőkhöz, mint a hamvas küllő. 
Kisebb facsoportokban, az irtásterületek visszahagyott magányos fáiban, 
erdöszéli fasorokban, a nagyobb fiatalosok közé ékelődő kisebb időskorú 
erdörészletekben is megtelepszik. Szívesen vájja odúját puhafákba is, bár 
a KMT területén ilyen puhafa állományok csak elvétve találhatók- 
Táplálékában a hangyák kevésbé játszanak szerepet, ezért inkább azokat az 
erdörészeket kedveli, ahol sok a száraz vagy kiszáradóban lévő fa-
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Táplálékszerzésének nyomai a kidőlt fák törzsén mindenhol fellelhetők. 
Az olyan részeken, ahol a fészkelésre alkalmas kisebb terület körül csak 
viszonylag fiatal erdők vannak, nagyobb távolságokra is eljár táplálkozni. 
Élőhely igényét ezért inkább a fészkelőhely minősége határozza meg. 
Elterjedése a KMT területén nagyjából egyenletesnek tekinthető (4-6. ábra). 
Csak ott hiányzik, ahol az erdőállományok kora még nem teszi lehetővé odú 
ácsolását a fatörzsekbe. A zavarásra is kevésbé érzékeny. Megfelelő élőhely 
esetén akár turistautak vagy lakott területek közelében is megtelepszik.
A fekete harkály az utóbbi évtizedekben jelentősen kiterjesztette fészkelő 
areáját Magyarországon. Ma már az Alföld telepített nyarasaitól kezdve 
a középhegységek gerincvonulatáig minden arra alkalmas élőhelyen 
előfordul. A domb- és hegyvidéki összefüggő erdötömbökben azonban 
lényegesen gyakoribb. A mecseki felmérés is alátámasztotta az állomány
növekedés tényét. A KMT-ben fészkelő állomány igen jelentősnek tekinthető, 

alkalmazkodóképessége folytán a faj további terjeszkedése várható, amit 
az idős erdőállományok arányának növelésével lehet elősegíteni.
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4. ábra: A fekete harkály fészkelőkörzetei a Nyugat- és Közép-Mecsekhen (2008).

5. ábra: A fekete harkály fészkelőkörzetei a Kelct-Mecsekhen (2008).
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' r
5. ábra: A hamvas küllő fészkelőkörzetei az ág-magyaregregyi erdőtömhhen (2008).

ÖSSZEFOGLALÁS

A Mecsek területén folyó korábbi madárállomány felmérések alapvetően 
tisztázták a hegység fészkelő avifaunájának elterjedési és gyakorisági 
iszonyait. A hegység újabb területeinek védelem alá helyezése 2005-ben 
történt meg a NATURA 2000 rendszer keretében. A mecseki Különleges 
Madárvédelmi Területek kijelölésével 20806 hektárra bővült a védett 
területek nagysága.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2008-ban a Nemzeti 
Öiodiverzitás-monitorozó Rendszer keretében újabb átfogó felmérést végzett 
a kijelölt célfajokra vonatkozóan. A felmérés a ritka és telepesen fészkelő 
Madarak monitoringjának korábban meghatározott központi elvei alapján 
történt a 2,5x2,5 km-es ÚTM négyzetekre való bontásban, melyből 
75 négyzet érintette a célterületet.
telén munkámban két nagytestű harkályfaj, a hamvas küllő és a fekete harkály 
teszkelö állományaival kapcsolatos új ismereteket mutattam be. A felmérés
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során kiderült, hogy mindkét fajnak jelentős állománya él a területen. 
A hamvas küllő becsült állománysürüsége 282 hektár/pár, a fekete harkályé 
196 hektár/pár. Mindkét faj az idős erdőállományokhoz kötődik, de jobb 
alkalmazkodóképessége folytán a fekete harkály az elterjedtebb. 
Állományaik fenntartása különösebb védelmi intézkedéseket nem igényel. 
Az idős erdőállományok arányának növelésével e fajok számára is újabb 
fészkelési lehetőségeket lehet teremteni.
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A felmérésben nyújtott nélkülözhetetlen segítségét ezúton is köszönöm 
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(Hosszúhetény), Czeininger Tamás (Orfü), Gregorits János (Kátoly), 
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tavasz első hírnökei közé tartozik a medvehagyma, amit hívnak 
boszorkányhagymának, cigányhagymának, erdei, vagy vad
fokhagymának, sásihagymának, poszhagymának, kígyó

hagymának. Medvehagyma elnevezése onnan ered, hogy a néphit úgy tartja 
a téli álmukból ébredő medvék gyomrukat ezzel az erős illatú növénnyel 
hozzák helyre a téli álom után. A leveleit virágzás előtt, hagymáját utána 
szedjük. Gyógyerejére Maria Treben ad útmutatást és kiváló javaslatokat tesz 
felhasználására fűszer-, eszencia és borként is. Termőterületeire a Mecsekben
már „illata” alapján is könnyen rátalálhatunk. A jellegzetes erős hagyma
szagot követve juthatunk az árnyékos termőterületre, ami tavasszal szinte 
egybefüggő üde zöldszínü. Levelét a juhok is igen kedvelik. Egy időben 
tiltották is a legeltetését, merthogy a medvehagymát legelő juhok teje erősen 
"fokhagyma illatú" lesz. Hatóanyaga a fokhagymáéhoz hasonló. Gazdag
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magnéziumban és nyomelemekben. 
Ajánlják bélhurutra, emésztési 
zavarokra, féregtelenítőnek, vérnyomás
csökkentőnek, idült bőrbetegségek 
gyógyítására.
Én a magam részéről egyszerűen 
a gasztronómiai élvezet miatt fogyasz
tom. Minden tavasszal felmegyek 
a Mecsekre és az erdőben barangolva, 
távol az út porától annyit szedek, 
amennyit el is tudok 1-2 nap alatt frissen 
fogyasztani. Valamennyi receptet 
a magam fantáziája, ízlése szerint 
alkottam. Kipróbált receptjeim adom 
közre, amiket első-sorban a tavasszal, 
virágzás előtt szedett medvehagymából 
készítettem.

Medvehagymafűszer

Apróra vágva vajas-, vagy zsíros 
kenyérre, főtt rizsre, vagy főtt-, zsírban 
sült burgonyára, húsra kiváló ízesítő, 
frissen, szárítva. De használhatjuk 
levesbe, sültre is.

Medvehagyma krémleves I.

Egy jó marék medvehagymát meg
tisztítunk, apróra vágunk és enyhén sós, 
vagy ételízesítös vízben, ugyancsak apró 
kockára vágott kevés szalonnával 
megfőzünk. Hagyjuk kihűlni, majd 
mixerben simára dolgozzuk. Ismét 
felforraljuk, ételsürítövel besűrítjük, 
borssal, reszelt szerecsendióval íze
sítjük.
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Medvehagyma krémleves II.

Egy jó marék medvehagymát megtisztítunk, apróra vágunk és enyhén sós, 
vagy ételízesítös vízben, megfőzünk. Hagyjuk kihűlni, majd mixerben simára 
dolgozzuk. Ismét felforraljuk, tejszínben simára kevert ételsürítővel 
besűrítjük, borssal, reszelt szerecsendióval ízesítjük.

Medvehagyma krémleves III.

Egy jó marék medvehagymát megtisztítunk, megmosunk. A fehér részét 
karikára, a zöld leveles részét laskára vágjuk. Olívaolajon a medvehagyma 
karikákat kevés ételízesítővel megpároljuk, kevés liszttel meghintjük, % liter 
vízzel felöntjük. Ha forrni kezd, a laskára vágott leveleket hozzátesszük, fedő 
alatt 10 percig főzzük. A levest kihűtjük, mixeljük, majd újra forralni kezdjük. 
Közben 2 dl tejszínt 1 tojás sárgájával, csipet őrölt borssal és őrölt 
szerecsendióval elkeverünk, ha kell tehetünk hozzá ételsürítöt, vagy kevés 
lisztet. A fűszeres tejszínt lassan a forrni kezdő levesbe habarjuk, rövid ideig 
forrni hagyjuk. A levest pirított zsemlekockával tálaljuk.

Medvehagyma krémleves IV. (Húsvéti medvehagymaleves)

Két marék medvehagymát megtisztítunk, a fehér részét, kevés zöldj ével, hogy 
a leves majd halványzöld legyen, apróra vágjuk, és ételízesítös vízben 
feltesszük főni, egy jó tenyérnyi, félujjnyi vastag füstölt sonkaszelettel. 
Ha a hagyma megpuhult hagyjuk kihűlni, majd mixerben simára dolgozzuk, 
egy evőkanál ételsürítővel. A sonkaszeletet vékony csíkokra vágjuk, majd az 
egészet együtt ismét felforraljuk, borssal, szerecsendió-virággal és egy kevés 
cukorral ízesítjük. A kész levest apróra vágott medvehagyma levéllel 
meghintjük. A forró levest pirított kenyérre reszelt sajtra tálaljuk.

Medvehagyma krémleves V.

A fentiek alapján elkészített levest tejszínben elkevert tojássárgájával 
gazdagítjuk.
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Medvehagymaleves

Az apróra vágott medvehagymát olajon megfuttatjuk, meghintjük paprikával, 
sózzuk és felöntjük vízzel, őrölt, vagy durvára vágott köménnyel fűszerezzük. 
Pirított zsemlyekockával, esetleg reszelt sajttal tálaljuk.

Medvehagyma főzelék

Laskára vágott medvehagymaleveleket enyhén sós vízben megfőzünk, 
világos rántással berántjuk. A rántást apró kockára vágott szalonna kiengedett 
zsírjával készítjük. A szalonnakockákat a főzelékbe keverjük. Sült 
szalonnával, sült hússal, fasírozottal, vagy sült virslivel tálaljuk.

Medvehagymamártás fehéren

Jó marék megtisztított medvehagyma finomra vágott fehérjét világos rántásba 
tesszük sózzuk, vízzel felengedjük, forraljuk. Hagyjuk kihűlni, hogy 
turmixolható legyen. Ismét felforraljuk és tejfölt adunk hozzá a kívánt 
mennyiségben. Ízesíthetjük kis fehérborssal, vagy szerecsendióval.

Medvehagymamártás zölden

Az elkészítés módja azonos, csak a medvehagyma szára helyett a levelét 
használjuk fel.

Káposztasaláta, medvehagymával (Apa módra)

A káposztát finomra gyaluljuk, meghintjük sóval, kristálycukorral és állni 
hagyjuk. A friss medvehagyma szárát, kevés zöldjével apróra vágjuk és 
elkeverjük a káposztával. Az egészet meghintjük durvára vágott 
köménymaggal és ecettel meglocsoljuk. Vizet csak akkor tegyünk rá, ha nem 
engedne a káposzta és a hagyma elég levet. Tálaláskor meghinthetjük őrölt 
borssal, úgy finomabb. Díszíthetjük ugyancsak a tálaláskor vöröskáposztával, 
lilahagyma karikákkal, vagy reszelt sárgarépával.
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Medvehagymasaláta

A medvehagyma leveleit laskára vágjuk, 
és hagyományos salátalébe helyezzük. 
Finomabb, ha édeskömény ecetből 
készítjük a salátalét.

Édesköménysaláta medvehagymával

Az édeskömény gumóját uborkagyalun 
legyaluljuk, a narancsot és a lime-ot 
héjastól vékony karikákra vágjuk, 
a medvehagymát a zöldjével finomra 
vágjuk. Az összetevőket rétegenként 
váltakozva egymásra helyezzük. 
Az egészet sózzuk, mézes ecettel és 
kevés olívaolajjal meglocsoljuk. A tetejét 
édeskömény zöldjével díszítjük. 
Fogyasztásig hűtőben tároljuk.

Erdei gombapörkölt medvehagymával

A gombát megmossuk, laskára vágjuk, 
a medvehagymát megtisztítjuk, a fehér 
szárrészéböl két marokra valót apróra 
vágunk. A medvehagymát olajon 
(zsíron) megdinszteljük, őrölt piros
paprikával meghintjük, hozzáadjuk 
a gombát, és addig főzzük míg a gomba 
leve elfő. Fűszerezhetjük őrölt borssal, 
köménnyel. Termesztett csiperkéből is 
elkészíthető.
Főtt krumplival, rizzsel, tésztával vagy 
galuskával kínáljuk.
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Gombapaprikás medvehagymával

Gombapörköltet készítünk, s amikor a gomba a levét elfőtte, megpuhult, 
bőségesen tejföllel gazdagítjuk.

Medvehagymás töltött karaj szeletek

Töltelék: apróra vágott medvehagyma, szalonna, sonka, kolbász, savanyú 
uborka, kukorica, só, bors, kakukkfű. A szalonna zsírján a medvehagymát 
megdinszteljük, majd hozzátesszük a többi összetevőt és a fűszereket.
A karaj szeleteket alaposan kiverjük, sózzuk, borsozzuk, mustárral 
megkenjük. A tölteléket a hússzeletek közepére halmozzuk, majd a húst 
hústüvel összetűzzük. Bö forró olajban pirosra sütjük a húsokat. Sült 
krumplival, tejfölös uborkasalátával kínáljuk.

Medvehagyma és Illatos hunyor
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W KERÉKPÁROS TurizmusS DÉL-DUNÁNTULON

Arató Csongor

A kezdetekről: vasparipa vagy kerékpár?

XIX. Század utolsó évtizedeiben, amikor a mannheimi erdőmester 
találmányából továbbfejlesztett velocipéd közismertté vált, a 
magyar sportemberek az elsők között voltak annak használatában. 

1889-ben az Udvary testvérek - a Körmendi Athletikai Club tagjai - két 
keréken tették meg a Körmend - Páris - Turin útvonalat. Meglátogatták 
Kossuth Lajost a „turini remetét” 
aki „ ...jóságosán kinevetett 
bennünket, ismételten 
mondogatván: vasparipa, 
vasparipa. Hát kedves fiaim nem 
találtatok okosabb kifejezést?" 
~ írta útinaplójába Udvary Feri, 
a Turint megjárt fiatalok egyike. 
A vasparipája ma a Körmendi 
Múzeumban látható, őszinte 
csodálatot keltve a mai szemlé
lőben...

A Pécsi Kerékpár Egylet

Pécsett - országosan az elsők között - 1892-ben alakult kerékpárosklub: 
a Pécsi Kerékpár Egylet, mely hosszú ideig a város sportjának jelentős 
tényezője volt, sikeres versenyzőket és nagy létszámú tagságot tudott 
felsorakoztatni. A PKE egyik alapítója és első elnöke Zsolnay Vilmos, a híres 
porcelángyáros volt.
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A Pécsi Várostörténeti Múzeumban ma is látható az egylet zászlaja, egyik 
felén az egylet jelvénye, a másikon babér és tölgykoszorúban a jelmondat:

„Edzett testben, nemes szellem,
Ez legyen ajelszavunk,
A kerékpár gyorsasága
Hirdesse, hogy haladunk"

Ez alatt a pécsi kerékpárosok jelszava:

, Adj Isten - minden jót! ”

A Mecsek Egyesület mellett ez volt a másik, a hajdani pécsi polgárok színe- 
javát tömörítő egyesület, melynek célja a testi-lelki egészség, a természet 
védelme és a kerékpározást szolgáló létesítmények létrehozása volt.

A Budapesti millenáris építésével egy időben...

1896-ban, a budapesti Millenáris kerékpárstadion építésével egy időben 
Pécsett is nemzetközi versenyekre alkalmas kerékpárpályát építettek 
a Basamalom környékén.
A 333 m-es pálya kátrányos makadám burkolattal épült, 500 személyes fedett 
tribünnel, ami alatt öltözők és fürdők voltak. Az avatáskor 1896-ban hatalmas 
versenyt rendeztek, ahol a budapesti országos bajnokok mellett a pécsi Bedő 
Imre és Littke Lőrinc is helyezést ért el.
A körpályán rendezett versenyekre a következő években több ezren 
vándoroltak ki, megtekinteni a hazai és külföldi kerékpárosok részvételével 
rendezett viadalokat.
A kerékpársport fejlődésének végét - nemcsak nálunk, hanem más 
országokban is - egy új szenvedély megjelenése jelentette: a hirtelen 
hihetetlen tömegeket vonzó foci. Az adósságokkal küzdő Pécsi Kerékpár 
Egylet a pályát nem tudta fenntartani, hamarosan lebontották, ma már a helyét 
sem tudjuk pontosan...
A pécsi kerékpársport története az elmúlt 116 évben fényes eredményeket tud 
felsorakoztatni, azonban eszmefuttatásunk témája nem a versenysport, hanem 
a kerékpáros turizmus, ezért most fordítsuk figyelmünket ebbe az irányba!
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A kerékpár mindenkié!

Az 1930-as 40-es évekre a kerékpár általánosan elterjedt közlekedési 
eszközzé vált, nemcsak a gazdagok, de a kisebb pénzű társadalmi rétegek 
számára is szinte az egyetlen elérhető egyéni közlekedési eszköz volt. Tricikli 
változatát kifutófiúk, iparosok használták munkájuk során és nagyon sokan 
jártak munkába két keréken. Később volt, akinek a kerékpár az életet 
jelentette a háborús menekülés során és voltak, akiknek a szabadságot a nehéz 
időkben: 1957 júliusában az elnyomás alatt rejtetten működő pécsi 
„Sziklatábor” cserkészcsapat fiataljai kéthetes kerékpártúrával tartottak 
mozgótábort, bejárva a Dunántúl keleti és középső részét.
A 60-es évek végéig a jó minőségű Csepel kerékpár az utak általánosan 
elfogadott közlekedési eszköze volt. Ekkor azonban gyökeres változás 
történt: az életszínvonal emelkedésével megindult a motorizáció tömegessé 
válása. A személyautók száma évről évre egyre több lett és ezzel együtt úgy 
tűnt, a kerékpár napj a végleg lealkonyul.

A kerékpár reneszánsza

A jólétnek és kényelemnek azonban nagy ára van. A tömeges autóhasználat 
káros hatással jár az ember és környezete egészségére. Ezt felismerve a 80-as 
években új értékek kerültek előtérbe: a környezetvédelem, az egészséges 
életmód és ezek tökéletes megtestesítője: a kerékpár. Napjainkra a kerékpáros 
turizmus fontos gazdasági tényezővé, turisztikai iparággá vált, a fejlett 
európai országokban nyaranta milliók ülnek nyeregbe és töltik a szabad
ságukat két keréken vándorolva. Mindehhez meg is teremtették a kellő 
körülményeket. A kerékpárhasználattal ugyanis az a bökkenő, hogy az utakat 
időközben elfoglalták a gépjármüvek. Bringázzunk, de hol?

Eurovelo - az Európát behálózó kerékpárutak terve

Az Eurovelo - teljes nevén az Európai Kerékpárút Hálózat - az Európai 
Kerékpárszövetség terve 12 hosszú távú, egész Európát átszelő kerékpárút 
kialakítására Norvégiától Gibraltárig, Skóciától Ciprusig. Ezen utak teljes 
hossza több mint 60 000 km, melyből több mint 20 000 km már el is készült! 
Az European Cyclists' Federation (ECF, a Kerékpárral Közlekedők Európai 
Szövetsége) 1995 óta dolgozik az Európát keresztül-kasul átszelő hálózat 
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tervének fejlesztésén. A program megvalósítását az Európai Parlament is 
támogatja.
Magyarországot két Eurovelo kerékpárút érinti: az egyik a Duna mentén halad 
(kapcsolódva az osztrák Duna menti kerékpárúihoz), a másik a Bodrog 
és a Tisza vonalát követi.
Mindkét magyarországi nyomvonal mentén komoly fejlesztések történtek 
az elmúlt években: a Duna mentén a Szigetközben, Budapesten és a Duna
kanyarban ill. Baja térségében, továbbá a Bodrog mentén Tokajnál, valamint 
a Tisza mentén a gátak szilárd burkolatúvá tételével és önálló kerékpárutak 
építésével.
Régiónkat, a Dél-Dunántúlt a 6-os számú Duna menti Eurovelo kerékpárút 
érinti: a Kalocsa - Baja - Mohács szakaszon összefüggő kerékpárút került 
kijelölésre a Duna bal parti töltésén, jelentős hosszban épült szilárd burkolat is 
Baja környékén. Sokan tapasztalhattuk, hogy már meg is jelent rajta 
a nemzetközi kerékpáros forgalom: egyre gyakoribb, hogy Bajánál vagy 
a mohácsi révnél holland és német biciklisekkel találkozunk!

Három Folyó Kerékpárút

Vcmcr

SARAJEVO

5, Krakow
Olomouc

Az Eurovelo európai 
kerékpárút hálózat és 

a Magyarországot 
érintő két útvonal

A 90-es években történt: az Eurovelo 
térkép felett mélázva egyikünk 
rábökött az osztrák Eurovelo és 
a Duna menti kerékpárút között 
a Drávára miért nincs itt is kerékpáros 
túraútvonal? A gondolatot tett 
követte: a Pécsi Túrakerékpáros Klub

BRATISLAVAXZ VIENNA

bura (u
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2000-ben túraútvonal tervet készített, majd fölvette a kapcsolatot az osztrák és 
szlovén kerékpáros szervezetekkel és 2001 -ben megszervezte az első „Három 
Folyó” (Mura-Dráva-Duna) nemzetközi kerékpártúrát Bad-Radkersburg 
és Mohács között. A kerékpáros túraútvonal lényege, hogy a túrázók - ahol 
csak lehet - a Dráva árvédelmi töltésén az autóforgalomtól távol szép 
természeti környezetben bicikliznek. Ugyanakkor az útvonal érinti a turista
csalogató kulturális helyszíneket, úgy mint a harkányi gyógyfürdőt, a siklósi 
várat, a villányi bormúzeumot és a mohácsi csata emlékhelyét Sátorhelyen. 
Az útvonalon haladó kerékpárosok ellátása (szállás, étkezés, egyéb turisztikai 
szolgáltatások...) lehetőséget nyújt a gazdaságilag elmaradott térségek 
fejlődésére, így megvalósulhat az 
ökoturizmus eszménye: a természetet 
kímélve, a helyi szolgáltatásokra 
támaszkodva jelenik meg a környezet
kímélő minőségi turizmus. Dr. Novotny 
Iván, a PTKK elnökének szervezésében 
az elmúlt évek során még több hasonló 
nemzetközi túra haladt végig az 
útvonalon és ezzel együtt megindult 
a kerékpáros túraútvonal infrastruk
túrájának fejlesztése. A Pécsi 
Túrakerékpáros Klub az ISM 
támogatásával 2003-ban kerékpáros 
turistaútként jelölte ki a Barcs 
"Drávaszabolcs közötti szakaszt, 
táblákkal és szabványos turistajel- 
festéssel jelölve az útvonalat 
a fontosabb csomópontoknál.

Három folyó - három ország: Mura, 
Dráva, Duna - Ausztria, Szlovénia, 
Magyarország

2003-ban kerékpáros turistaútként 
jelölték ki a Barcs - Drávaszabolcs 
közötti szakaszt.
Fotó: Lévai Gábor www.manografia.hu 
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2000-ben a helyi önkormányzatok is komoly fejlesztésbe kezdtek: állami 
támogatással aszfaltburkolatú kerékpárúttá építették ki a Dráva-töltést 
Drávasztára és Felsőszentmárton között kb. 9 km hosszban. 2004-ben a Dél
dunántúli Kerékpár-turisztikai Egyesület kiadásában turisztikai információs 
kiadvány készült részletes útvonal térképpel. A túraútvonal forgalmának 
fellendítése céljából a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 
2006-ban EU és állami pénzekből hajtott végre turisztikai fejlesztést: útjelző 
és információs táblákat helyeztek el Barcs és Mohács között az útvonal 
mentén, egy új lógóval színes információs füzetet jelentettek meg és elkészült 
a Murakeresztúr - Barcs közötti szakasz tanulmányterve is. A Három folyó 
kerékpáros útvonal ünnepélyes avatására 2007 májusában került sor.

2008-ban a Szlovénia-Magyarország-Horvátország szomszédsági program 
keretén belül kerékpárúttervek készültek a Dráva árvédelmi töltésére a Három 
Folyó Kerékpáros Túraútvonal Felsőszentmárton és Tótújfalu közötti 
szakaszára. A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóság 
projektjeként indított fejlesztés célja a környezetkímélő turizmus fejlesztése. 
A tervezett 12 km hosszú kerékpárút csatlakozik majd a korábban épített 
Drávasztára - Felsőszentmárton közötti szakaszhoz, így több mint 20 km-es 
összefüggő kerékpárút halad majd a Dráva-gáton.

A Három Folyó Kerékpárút további szakaszának megvalósulását jelenti 
a Dráva folyó árvízvédelmi rendszerének tervezett fejlesztése: Drávaszabolcs 
és az országhatár között 10 km-es hosszban szilárd burkolatú út épül a gáton 
és ez alkalmas lesz bringázásra is.

Jelentős hosszban épültek kerékpárutak Harkány - Siklós, valamint Villány és 
Boly között. A tervekben szerepel ezek összekötése és megvalósulás előtt áll 
egy további szakasz építése is Drávaszabolcs és Harkány között. Az így 
kialakuló összefüggő kerékpárút a Három Folyó Kerékpárút későbbi 
összekötésének lehetőségét teremti meg a Duna menti kerékpárúttal.

Balatoni bringakörűt

Bár régiónkat csak északi peremén érinti, jelentősége miatt meg kell 
említenünk a Balatont mára majdnem teljesen (néhány száz méter híján) 
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körbeérö leghosszabb hazai 
összefüggő kerékpárutat. 
A Balatoni Bringakörút egy olyan 
kerékpárbarát útvonal, amely 
önálló kerékpárutak, kerék
pársávok és kisforgalmú utak 
füzére, ami a Balaton partja 
mentén biztonságos nyomvonalon 
vezeti körbe a bicikliseket. Több, 
mint 200 km-es hosszával ez az 
ország leghosszabb folyamatos 
kerékpárútja. A kerékpárút 
kialakítása nagy segítséget nyújt 
a balatoni turizmus egészséges, 
ugyanakkor környezetkímélő 
fejlesztéséhez és nagy jelentősége 
van a rövid nyári turisztikai szezon 
meghosszabbításában: a bringa
szezon áprilistól októberig tart...

Aktív turizmus- zöld turizmus- ökoturizmus

A szabadidősportoknak az utóbbi két évtizedben tapasztalt fejlődése szoros 
összefüggésben van nem csak a tudatos egészségmegőrzéssel, de a technika 
fejlődésétől megcsömörlött civilizációs társadalom természet felé 
fordulásával, a városi zsúfoltságú üdülőhelyek helyett a természeti környezet 
felértékelődésével. A zöldsport-turizmus iránti igény és kereslet idővel olyan 
fontos terület- és infrastruktúrafejlesztő, szociális és gazdasági erővé 
formálódik, amelyet semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Az ökoturizmus célja a területet oly módon megismertetni a vendéggel, hogy 
a turistaforgalom se mennyiségével, se minőségével ne zavarja meg a helyben 
élők mindennapjait és ne tegyen kárt a természeti és kulturális értékekben. 
Ennek legmegfelelőbb formája a gyalogos, a kerékpáros vagy a vízi túrázás, 
ehhez viszont szükség van a turistaösvények, kerékpárutak és vízi túrázási 
lehetőségek biztosítására, a falusi szálláslehetőségek kialakítására. A Nyugat- 
Európában kialakult gyakorlat szerint az ökoturisták látogatásuk során 
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nemcsak kapni, hanem adni is szeretnének, ezért helyi termékeket 
fogyasztanak és a helyi tulajdonú kisebb szálláshelyeket és éttermeket veszik 
igénybe.
Régiónk rendelkezik az ökoturizmushoz kellő adottságokkal és a 
gazdaságilag egyébként hátrányos helyzetű területek (Dráva mente, 
Ormánság) fejlődése szempontjából különösen fontos lenne a turizmus 
fellendülése. Az ökoturizmus követelményei szerint fejlesztett aktív turizmus 
a térség fejlődésének fontos eleme lehet a természeti-környezeti értékek 
megőrzése mellett.

Kell egy csapat...

Hirt István senior kerékpárversenyző és 
Dr Novotny Iván 1992-ben alapította meg Pécsi 
Túrakerékpáros és Környezetvédő Klubot. 
A szervezet célja a lakosság, elsősorban 
a fiatalok számára lehetőséget és segítséget 
nyújtani a sportos életmód kialakítására, 
a szabadidő kulturált eltöltésére. Tevékeny
ségének fontos eleme a környezetvédelem, ezen 
belül a társadalom autócentrikus gondolkodás
módjának megváltoztatása, a kisebbségben lévő 
kerékpárosok érdekvédelme.
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A klub nyilvánosan meghirdetett kerékpáros-rendezvények szervezésével 
járul hozzá a kerékpározás népszerűsítéséhez, a fiatalok „autófuggetlen” 
gondolkodásmódjának kialakításához. Tavasztól őszig minden hétvégén 
nyilvánosan meghirdetett ingyenes kerékpáros programokkal várják 
az érdeklődőket: szombaton vagy vasárnap hosszabb túrára, melynek mindig 
van kulturális és ismeretterjesztő jellegű programrésze is. A klub évente 
kerékpáros teljesítménytúrát („2x100 km Baranyában” és „Mecseki 
Hegyikerék”) továbbá regionális kerékpáros találkozót szervez Pünkösdi 
Pécsváradi Túrakerékpáros Találkozó néven. Nyaranta kéthetes, sátras, 
kerékpáros vándortábort rendez az ország távolabbi területeire, vagy 
a szomszédos országokba. Évek óta rendszeresen versenyt hirdet a pécsi 
iskolák között („Suliba? Bringával!”), ahol a diákok mellett tanárok is 
nyeregbe szállnak. A klub valamennyi rendezvénye nyílt, azokon bárki részt 
vehet.

.4 „2x100 kin Baranyában'’ teljesítménytúra országosan egyedülálló rendezvény
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A klub egyik legnagyobb szabású rendezvénye a 2005 augusztusában 
Pécsváradon megrendezett XXXV. Országos és Nemzetközi Túrakerékpáros 
Találkozó volt, ahova a hazai túrázókon kívül érkeztek vendégek többek 
között Németországból, Ausztriából, Csehországból, Szlovákiából, 
Romániából és Szerbiából.

A 2005. évi XXX K Országos és Nemzetközi 
Túrakerékpáros Találkozó fotó: tevői Gábor

Bringával az erdőben...

Az országutakon az utóbbi évtizedekben jelentősen megnövekedett 
gépjárműforgalom miatt a túrakerékpárosok kiszorulnak a közutakról. Sokan 
szívesebben túráznak inkább a földutakon.
1996-ban az Országgyűlés törvényt alkotott az erdők védelméről. E törvény 
szerint „Az erdőterületen kerékpározni és lovagolni, motorral, illetőleg 
gépkocsival közlekedni csak a kijelölt úton szabad” (1996 évi XIV. törv. 82 
par.(2.bek.)). Tehát erdei kerékpárutakat kellett kijelölni. A Pécsi
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Túrakerékpáros Klub fölvállalta ezt a feladatot, az erdészettel és 
a hatóságokkal együttműködve meghatározták azokat az erdei utakat, ahol 
engedélyezhető a kerékpározás és el is kezdték festeni a jelzéseket. Ennek 
eredményeként az országban elsőként a Mecsekben lehetett erdei kerékpáros 
útvonalakat használni. Emellett több más hazai bringásszervezettel közösen 
megfogalmaztak egy etikai kódexet az erdei kerékpáros közlekedésről:

AZ ERDEI KERÉKPÁROZÁS TÍZ PONTJA:

1. Kijelölt turistautat, erdészeti utat ne hagyj el, még 
természetvédelmi területen kívül se!

2. Az erdőben a gyalogosnak mindig elsőbbsége van!
3 Turisták mellett lassan haladj el! Különösen ügyelj a 

gyerekekre!
4. A gyalogos turista mellett tarts távolságot, ha keskeny az 

ösvény, állj meg!
5. Ha szükséges, csöngess, jelezd, hogy közeledsz!
6. Ne farolj! Miközben irányíthatatlanná válik a jármüved, 

felszántja a talajt.
7. Ne szemetelj! A hulladékot vidd magaddal, lehetőleg a 

kijelölt pihenőhelyeken egyél.
8. Ne szedj virágot, óvd a növényeket, ne zavard az állatokat!
9. Az erdőben fölöslegesen ne használj olajat!

10. Ne felejtsd, hogy az erdőben vendég vagy, az erdészek és 
A vadászok jármüveinek adj elsőbbséget!
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.1 kerékpáros turizmus jövője Dél-Dunántúlon

Dél-Dunántúl kedvező természeti adottságokkal rendelkezik a „szelíd 
turizmus” kibontakoztatására. A régiót érintő nagy nemzetközi kerékpáros 
útvonalak - a Duna menti Eurovelo és a Dráva menti Három Folyó kerékpárút 
fejlesztése nem csak a kerékpárosok számára, de a gazdaságilag hátrányos 
helyzetű területek fejlődése szempontjából is különösen fontos. Az öko
turizmus követelményei szerint fejlesztett kerékpáros turizmus a térség 
fejlődésének fontos eleme lehet.
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DVNÁNTVt ZÖLD SZIGETEI
KONFERENCIA A MECSEKÉRT 

ÉS A VILLÁNYI-HEGYSÉGÉRT

Fotók: Gcr$c1vj Tibor

Európai Erdők Hete
JÓKAI TÉR ■ . .. M • •■■•■-tek éi Irodalom Háza)

Programok a Minpadon:

Programok a Jókai téren (16 óráig):

Köszouöt mond Káldy József .1 Magsaid InMaaati Zrt vezérigazgatója
A rendezvényt megnyitja Gróf József , FldékfgjlnttWmlnlater
Or. Herpay Ágnes 119 >t aMII a Pécsi »udomanyegyetem Művészeti Kar 
Zeneművészeti Intézet tanszékvezető egyetemi adjunktusa
Baranya Ifjúsági Vadászkürt Együttes műsora
Dr. Herpay Ágnes fagott művész és m
Hangoló Zenés Gyermekszinház « 'című előadása
Baranya Vadésikürt Együttes műsora

Szakértő erdészek moderálásával beszélgetés az odóról, a természetről 
Egész napos csalód' programok 
la Mecsek* Erdészeti Zrt Mókusull Erdei Iskolájának foglalkoztatója)

„Vetélkedő az érdéről" 
feladatok gyerekeknek és szüleiknek

Kézműves foglalkozások 
hangszerkészités a „Népi Hangszerbütykőldében", 
fajáték készítés, szövés, csubézás

Kiáltitésok
Fotóki Állítás baranyai Általános iskolások öntőben, 
természetben késrltett fotóiból
Scholtz Péter 1 Mécsé- Erdészeti Zrt. erdőművelési fómunkatársának 
k'Állítása gőcsórtós fákból készült bútoraiból (asztal, fotel, virágtartó) 

Kalandjáték Meseországban a Bóbita Bábszínház játékos mesefonala

A rendezvény szervezőié: Mecseki Erdészeti Zrt.
A rendezvény a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
támogatásával valósul meg.
A rendezvény szervezői a programváltozás fogat fenntartják!

Kerekasztal beszélgetés az erdórrtl. vitafórum, sa|tótájékoztato
Filmvetítés az erdőről, a Mecseki Erdészeti Zrt tevékenységéről
Játékszerek fából cirnű kiáll tás

A tárlaton a Nyugat magyarországi Egyetem Faipari Karának hallgatói által készített munkák láthatók, 
melyek Agakból, spatulákból, ruhacsipeszekből és gyulaszálakból készültek, 
dr. Gerencsér Kinga egyetemi docens irányításával
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A konferencia időpontja
2008. október 16.. csütörtök

A konferencia Irnrim programja:

»30-10 00 Rcga>zlrác»

A konferencia helyszíne:

Műszaki és Természettudományos 
Egy esületek Szövetsége

(MTESZ) székház (Pécs. Bazn tér 64» 11. emeleti előadóterem

A KONFERENCIA SZERVEZŐI:

íK’lhaK.I

TAMtXiATÓK

10.00 Megnyitó

ilaraszthy László. Környezetvédelmi és Vnügyi Mniultnum.
Termeszei-cs KianyczctmegórzCM szzkallamtakar 

Káldy József. Mecsek Egyesület aletoökc

Levezető elnök Fazekas Imre, bulogus

10.15 Haraszthy l.lulí (KvVMk szakai.miit kár:
A fermeszetvedclcm aktualn kérdései

1035 Nagy Gábor (DDNPI),terál«l osztályvezető: 
ERDŐ-gazdálkodas (kérdések. problémák. válaszold?»

1035 Dr. Konrád Gynia (PTE-TTK), t.nazékvezetó egyetend docens: 
A Villányi-hegység toldani fejlődéstörténete

11.15 Dénes Andrea (JPM-TTO). fómazeoiógas-botanfcBs.
A Vi lányt-hegység növényvilágáról

IIJS Dr. Ábraként l e ve a le (SM Ml-TTOK osztály vezet* 
A Villányi-hegység gerinctelen állatvilága, különös 
lekaitettel a védco gcrarctcienckrc

I US A Dana-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság áj 
természetvédelmi éretnek ünnepélyes jelvény átadása, 
sajtátájékoztntá

12 30-13 30 Szünet, büfé

1334 Gáborlk Aka. (DON Pl), zoológiái referens: 
A Villanyi-hegység gerinces ál lat világáról

13.S0 Dr. Majer József (PTE-TTK). tanszékvezető egy etetni tanán 
Védco állatfajuk felmérése a Villanyi-hegységben 
a SzarviMnh on. jelölés visvzafiyavos írunk rend

14.10 Borisa la őze (Mecseki Erdészeti ZrtJ. 
erdóáBomóay-gazdá&adási Igazgató:
I rdbgazdálkodas a Válarryi hcgyscgbcn

1430 Dadát Gyórgy (DDNPI). órkéráiét-vezet4:
I er meszel vedelem e. twizmu. a Villány»hegységben

A konferencia időtartama alatt a Mecsek Egyesület áltál 
meghirdetett termeszetfoto-palyazat díjnyertes kepeiből 

összeállítón kiállítás tekinthető meg a székházban

1450 Kervkas/tal-bcszcIgcKs. egy ej
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TRAGÉDIA A JAKAB-HEGYEN

Trebbin Ágost

i,

em mindig könnyű a városkutató élete. Kezébe kerül a múlt egy-egy 
érdekes epizódja, emléke. Természetesen kötelessége ilyenkor, 
hogy ezeket a kincseket megossza a minél szélesebb 

nyilvánossággal.
Ritka az olyan szerencse, ha egyidejűleg hiteles szemtanú is előkerül. 
Legtöbbször a kutatómunkát segítő képek, dokumentumok is hiányoznak. 
Akövetkező történet is ugyancsak sok fejtörést és fáradtságot okozott.

1949. november 14-én a délelőtti órákban 
súlyos repülőgép-szerencsétlenség történt 
Pécsett. A Jakab-hegynek ütközött a 
MASZOVLET Li-2-es HA-LIK lajstromjelű, 
menetrend szerint közlekedő budapest-pécsi 
járata.

A szerencsétlenség következtében Molnár Béla 
gépparancsnok, első pilóta, Bartos József másodpilóta, 
Ujszászi János rádiótávírász, Minár György szerelő, 
Tardosi István szerelögyakomok és Reiter Endre utas 
életüket vesztették. Az ütközést csak a gép hátsó 
részében tartózkodó államvédelmis biztonsági 
utaskísérő élte túl.
A borzasztó katasztrófáról csak egy rövid internetes 
hírből értesültem. Szerettem volna többet is megtudni 
az esetről.
Logikusnak látszott, hogy kutatásaimat a korabeli 
sajtónál kezdjem el. A helyi újság, a „Dunántúli Napló” 
szemérmesen hallgatott az ügyről. Talán kényes 
kérdésnek számított, hogy egy szovjet gyártmányú 
repülőgépet is érhet katasztrófa.
Meggyőződésem, hogy a pécsiek közül is csak 
néhányan hallottak a sajnálatos szerencsétlenségről. 

MASAIÉT
flll MtNlUlNO
WIMtIB TlMfUlLf
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2007-ben azután levelet kaptam egy kedves olvasótól a „Pécsi Hírek’’ 
Szerkesztőségén keresztül. A küldeményhez tartozott egy, az „Új Dunántúli 
Panoráma”-ban megjelent cikk, amelyben Dr. Pagáts Pál, neves pécsi 
repüléstörténet kutató érdekes cikkben számolt be a sajnálatos eseményről. 
Közben személyesen is alkalmam volt megismerkedni a levél küldőjével- 
A levélíró kicsit szomorúan említette, hogy a család egy közeli hozzátartozója 
a hősi halált szenvedett repülőszemélyzet tagja volt, neve mégsem szerepel 
azon az emlékobeliszken, amely Urán
városban, az Ybl Miklós és Építők útja 
találkozásánál áll.
Kezdetben úgy látszott, a panaszkodónak 
igaza van, az obeliszken valóban nem volt 
az illető neve.
Ezzel szemben, a szomszédos ház falán van 
egy emléktábla, amely az 1949-es 
áldozatoknak állít emléket. Valóban, 
jómagam is kicsit nehezen vettem észre, 
mert meglehetősen beleolvad környe
zetébe. Az emléktáblát 1996-ban a híres 
magyar repülőgép konstruktőr-mérnök, id. 
Rubik Ernő úr avatta fel.
Hogyan és miért következett be 
a katasztrófa?
Magam részéről csak laikus magyarázattal 
szolgálhatok.
Mire a fővárosi járat a pécsi repülőtér fölé 
ért, már igen rosszak voltak a látási 
viszonyok. 280 méter felett a környező 
mecseki hegyeket ködfelhő takarta. Ennek 
ellenére úgy tűnt, szerencsés lesz 
a landolás, amikor a gép ismét felhőbe 
került. Ekkor a földi irányítás súlyos 
mulasztást követett el, a rádiótávírász kikapcsolta az irányadó 
rádiókészüléket, mivel feltételezte, hogy a leszállás néhány másodpercen 
belül problémamentesen megtörténik. Ezután a gépet irányító pilóta szinte 
„vakon” vezette tovább a gépet. Végül a parancsnok úgy döntött, nem 
kockáztatja meg a bizonytalan leszállást, hanem visszafordul Budapestre.
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A kritikus pillanatban a pilóta végzetes hibát vétett. A logikusnak látszó balra 
fordulás helyett gépét jobbra, a Jakab-hegy felé irányította. A katasztrófa 
másodperceken belül bekövetkezett. A repülőgép 350 méter magasságban 
egy felhagyott kőfejtőnél - a Jakab-hegynek ütközött és nyomban kigyulladt. 
Önkéntelenül felmerül a kérdés, hogyan tudott a pilóta ilyen nagy hibát 
elkövetni? Utólag már csak találgatni lehet. Feltételezhető, hogy a rossz látási 
viszonyok, valamint a földi személyzet felelőtlensége miatt a gépet vezető 
pilótának fogalma sem volt merre jár.
A pécsi repülőtér tájolásával sem lehetett 
tisztában. Az a pilóta pedig, aki a régi pécsi 
repülőtér esetében az előírt kelet-nyugati 
átrepülési iránytól jobbra el akart térni, 
az nagy bizonysággal a totális pusztulásra 
ítélte magát és gépét. Nem volt ez más
képpen ebben az esetben sem!
Az egykori pécsi pilóta, Fehér Endre úr 
szíves segítségnyújtásának eredménye
ként hozzájutottam Péterdi A. János, volt 
hadirepülö és MASZOVLET pilótának az 
esettel kapcsolatos szakértői vélemé
nyéhez. Idézzünk fel most ebből néhány 
gondolatot:
„A leírásból kitűnik, hogy a felhöalap nem 
egyszinten volt, hanem egyes felhő
tömbök szakadozottan lejjebb lógtak, mint 
mások. Ez volt az oka annak, hogy miután 
a gép kijött a felhőkből letörés közben, 
rövid idő múlva ismét belerepült egy 
foszlányba, s „elvesztette” a földet.”1 
Szerintem a rádió-irányadó kikapcsolása 

nem jelentette azt, hogy a rádiókapcsolat 
megszűnt a gép és a föld között. A földi 

' Megjelent Magyar Szárnyak 1995-ös évkönyve

rádiósnak kellett legyen egy, a rádió-irányadótól független, adóvevő 
készüléke.
Emlékezetem szerint (de ebben ennyi év után egyáltalán nem vagyok biztos) a pécsi
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reptérre való ADF müszerleszállási eljárás a következő volt: 900 m-en rárepülni 
a rádió-irányadóra, majd 240 fokon 6 percig kirepülni és a magasságot 4-500 m-re 
csökkenteni, majd egy szabvány bal 180 fokos fordulóval a repülőteret az ADF 
használatával megközelíteni 060 fokos kurzuson és a magasságot a QBI minimumig 
csökkenteni. Amennyiben a pilóta a rádió-irányadó (amely a repülőtér közvetlen 
közelében volt elhelyezve) QBI minimum magasságban való átrepüléskor még 
mindig nem látta a földet, „impasszt” kell végrehajtani és az eljárást újra megkísérelni, 
illetőleg visszatérni vagy a kiinduló, vagy egy kitérő repülőtérre.
Ha a pilóta már a megközelítő (060 fokos) kurzuson volt mikor a rádió-irányadót 
kikapcsolták, akkor elképzelhető, hogy nem (vagy csak későn) vette észre műszerén 
a kikapcsolás tényét, miután a tű szépen,,középen”, vagy, közel-középen” állhatott.
Ha a földi rádiós (feltételezem, hogy az ö feladatkörébe tartozott) valóban kikapcsolta 
a rádió-irányadót, anélkül, hogy a gép pilótáját erről előzőleg értesítette volna, akkor 
bizony súlyos mulasztást követett el. El tudom azonban képzelni, hogy ennek ellenére 
az akkori sokszor érthetetlen szabályok és megkötések értelmében  járt el.
Molnár Béla bajtársunkat nagyon jól ismertem, vele együtt kezdtem repülni 
Nyíregyházán 1937-ben. Kiváló, jól képzett, meggondolt pilótának ismertem Bélát, 
Molnár János bácsi, a legendás hírű első világháborús tengerészeti-, majd a két háború 
közötti foigalmi pilóta fiát.
Ujszászi János hajózó távírászt szintén nagyon jól ismertem, 1939-től 1944 
szeptemberéig együtt szolgáltam - és repültem - vele a m. kir. I. honvéd önálló 
távolfelderítö osztálynál, majd 1946 szeptemberétől 1949 márciusáig 
a MASZOVLET-nél. János hivatása magaslatán álló kiváló távírász volt.”2 
Végül is ki volt a hibás? A bíróság mindenesetre szigorú ítéleteket hozott: a repülőtér 
vezetőjét, és két alkalmazottját szabadságvesztésre ítélte.

2 Megjelent Magyar Szárnyak 1995-ös évkönyve

Sajnos a Jakab-hegyi kőfejtőben nincs emléktábla kitéve.
így azután csak ajánlani tudom minden érdeklődőnek, - ha teheti - egy kellemes 
kirándulás alkalmával, ebben a festői 
környezetben keresse fel a tragédia 
színhelyét.
Kérem azt is, hogy egy pillanatra 
elcsendesedve adózzanak tiszte
letteljes főhajtással azon honfi
társaink emléke előtt, akik ezen 
a helyen lelték szörnyű halálukat.
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Ferenc utca

Sjn evesen tudják, hogy a „régi kesztyűgyár” melletti kis patkó alakú 
Ferenc utca, mely mindkét végén a dr. Majorossy Imre utcába 

~torkollik, nevét Hamerly Jánostól kapta, aki édesatyjának, 
Ferencnek kívánt ezzel halála után, emléket állítani.
Hamerly 1877 december 12-én vette meg gyára részére az Alsó-Puturla utca 
13-15-ös épületeket, melyekhez ez a kis patkó alakú utca biztosította 
a bejárást. Az utcát 1722-ben „Eingangs Weeg”-nek azaz Bejáró útnak 
Nevezték, 1757-ben „Via Curillis ad molas ducens" (A malomhoz vezető 
kocsiút) néven tartották nyilván, 
1804-ben „Nokolaus Gasse”-nek 
"Miklós utcának hívták, de 1856- 
ban már a „Mindszent utca” nevet 
Vlselte, egész 1864-ig, mikortól 
a Tettye utca részeként tartották 
nyilván. A városi nyilvántartá
sokban 1885-től az utca már 
a Ferenc utca nevet viseli.
Hamerly Ferenc 1803-ban 
Körmenden született. Mint katona 
került Nádasdra. 1834-ben Pécsett 
Kötött házasságot Mészáros 
Rónával. Első gyermekeik még 
^adasdon születtek, de János fiuk, 
a későbbi kesztyűgyár-alapító, 
840-ben már Pécsett látta meg 

a Napvilágot a család Kis Flórián 
utca 8.szám alatti házában, 
riarnerly Ferenc Pécsett a püspök 
a,kalmazásában állt, mint hajdú.
883-ban hunytéi.
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Flóra-pihenő

Flóra, Hamerly János kesztyüsmester, kesztyűgyár-alapító felesége, akivel 
1862. május 5-én kötött házasságot.
Flóra Maximiliána a Veszprém megyei Dörögdön született 1841. július 31 -én. 
Apja, Szalay István a Majthényi birtokok jószágfelügyelöje, maga is nemes 
ember. Édesanyja Annók Katalin. Keresztszülei: báró Majthényi Lajos és 
Újvári Rozália.

Szalai Flóra fiatalon

Igen keményakaratú asszony volt, aki férjét 
nem csak anyagilag, de kétkezi, szorgos 
munkával is támogatta. A kesztyüvarrást is 
maga végezte a kezdetekben,-majd a család 
gyarapodásával, menyeinek a munkába való 
bevonásával, betanításával, irányításával 
a családi vállalkozást nagyban segítette. 
1911-ben bekövetkezett halálával a családot 
nagy veszteség érte. Emlékére fia, Hamerli 
József az ismert pécsi vaskereskedö és 
vasgyáros emeltette a pihenőt.

Hamerly János és családfa
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Hamedli emlék

Az emlék Hamedli Gyula (Arad 1862-1904. Pécs) fényképész, a Mecsek 
lelkes barátja emlékére épült az Irma úton. A család Körmendről származott 
el- Atyja, Ferenc Aradon asztalos és vendéglős. Anyja: Berze Katalin. Apja 
Harnerli János pécsi kesztyügyáros második unokatestvére. Nem véletlen 
tehát hogy Hamerli János kesztyüslegény első vándorútja, annak idején 
Aradra vezetett. Hamedli műhelye és lakása a Király utca 21 szám alatti 
ePületben volt. Halála után vagyonát 6000 Koronát a Mecsek Egyesületre 
hagyta.

Irma út

Hamedli Gyula, hagyatékából épült, korán elhunyt felesége Schallenberg 
Mária (1860—) emlékére. Érdekes, hogy az anyakönyvekben következetesen 
a Mária név szerepel, mégis több helyütt Hamcdlinét Irma néven említik. 
Aházaspár ikrei, Irma (!) és Emília nem sokkal születésük után elhunytak, így 
a családnak ez az ága kihalt.
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Sári-pihenő

Gyuri út

A Mecsek Egyesület 2003-as 
évkönyve, Reéh György 
emléktáblájának avatása kap
csán, az út névadójának életét 
röviden ismerteti, így én azt 
most nem teszem meg, pusztán 
Reéh György (1862-1932) 
fényképét adom közre.

Hoffmann Sára (1883-1934), Hoffman bútorgyáros leánya. Hamerli József 
pécsi vaskereskedö és vasgyáros első felesége, akivel 1900-ban kötött 
házasságot. Korai halála után férje, a szintén özvegyen maradt Mariann 
nővérével kötött házasságot. Emlékét megőrzendő emelték ezt a pihenőt.
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Pásztor Andrea: MÚZEUMI TÚRÁK A MECSEKBEN 1.

Tettye, Dömör-kapu, Kanta-vár, Rábay-fa, Kánya-forrás, Kőlyuk, Sikonda
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Pásztor Andrea: MÚZEUMI TÚRÁK A MECSEKBEN 1.

Tettye, Dömör-kapu, Kanta-vár, Rábay-fa, Kánya-forrás, Kőlyuk, Sikonda
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Pásztor Andrea: MÚZEUMI TÚRÁK A MECSEKBEN 1.

Tettye, Dömör-kapu, Kanta-vár, Rábay-fa, Kánya-forrás, Kőlyuk, Sikonda

1. túravonal





Mandulás, Lapis, Vágotpuszta, Halálkanyar
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Pásztor Andrea: MÚZEUMI TÚRÁK A MECSEKBEN 2.
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Pásztor Andrea: MÚZEUMI TÚRÁK A MECSEKBEN 2.

Mandulás, Lapis, Vágotpuszta, Halálkanyar
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Pásztor Andrea: MÚZEUMI TÚRÁK A MECSEKBEN 2.

2. túravonal

Vágót puszta fele

Vágotpuszta határúban

I 'ágotpuszta

Mandulás, Lapis, Vágotpuszta, Halálkanyar
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Mandulás, Lapis, Vágotp úszta, Halálkanyar

túravonal



Pásztor Andrea: MÚZEUMI TÚRÁK A MECSEKBEN 2.

íMACYARSZÉX

2. túravonal

Mandulás, Lapis, Vágotpuszta, Halálkanyar
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Pásztor Andrea: MÚZEUMI TÚRÁK A MECSEKBEN 2.

RAJZ ■ KOVÁCS ATTILA
1039

KlÖSJ AvOBOY <* KA MÚK»m«T »UOAPf S’

A
UELETÍ-

MECSEK-
TU&ISTA-TÉCUÉPE-
KIADJA^ PÉCS SZAB.KiR. VÁROS 
¡DEGENFORGALMÍ IRODÁJA-

(Az archív térképek a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményének darabjai.) 

Köszönet a Janus Pannonius Múzeum (Baranya Megyei Múzeumok) munka' 
társainak a túrák megszervezéséért, kiemelten Pásztor Andreának!

A múzeumi túrák a Mecsek Egyesület korabeli túráinak (1939) felelevenít^', 
„újrajárása A Mecsekben a túristautakat akkoriban számmal jelölték, lá^ 
a térképen, (szerk.)
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ÚJ-ZÉLAND
-PARADICSOM A FÖLD TÚLSÓ OLDALÁN

Komlós Attila

8,JBj-Zéland Magyarországról nézve a Föld 
!■ legtávolabb eső része. A legközelebbi m szárazföld Ausztrália, 1600-2000 km-re 

helyezkedik el tőle.
A két nagy és egy kisebb szigetből álló, 1600 km 
hosszú, 2-400 km széles szárazföld földtörténeti 
szempontból fiatalnak mondható. Az egymással ütköző ausztráliai-indiai 
es pacifikus kőzetlemezek mentén a kréta időszak végén kezdődött a terület 
kiemelkedése. Kora nagyjából az európai Alpokéval állítható párhuzamba. 
A hegységképződési folyamat napjainkban is tart, ennek bizonyítékai az aktív 
gejzírek, iszapfortyogók és a szinte mindennaposnak mondható földrengések. 
A két nagy sziget természeti képe nagymértékben különbözik egymástól. 
Az északi sziget meghatározó tájképi elemei a vulkanikus felföld jellegzetes 
vulkáni kúpjai, a kerek tavak. A déli sziget hegyvonulata a Déli-Alpok, a „mi 
Alpokunkhoz” hasonló formakincsü lánchegység 3000 méter fölé magasodó 
hófödte csúcsokkal, gleccserekkel. Új-Zéland éghajlatát a földrajzi fekvése 
^ellett legfőképpen két tényező befolyásolja: az 
Ország szigetjellege, valamint az, hogy a bőséges 
Csapadékot szállító nyugati szelek zónájában 
helyezkedik el. Déli félgömbön való elhelyez
kedéséből néhány érdekesség is következik: az 
évszakok a miénkhez képest felcserélődnek, 
vagyis amikor nálunk tél van, ott nyár; a Nap 
eszakon „delel”; a lefolyóban a víz ellentétes 
irányban örvénylik, mint nálunk; olyan 
csillagképeket láthatunk, amilyeneket innen, az 
eszaki féltekéről sosem.

Uj-Zéland egyike a Föld legkésőbb benépesült szárazföldjeinek. Öslakói 
. °linéziából vándoroltak be 500 és 1300 között. Az európaiak 1642-ben 
Jutottak el ide, felfedezője a holland Ábel Tasman. Az országot James Cook 
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nyilvánította formálisan brit birtokká 1769-ben. Az európaiak bevándorlása 
1840 után, a maori őslakók és az európaiak közötti viszonyokat rendező 
Waitangi Egyezmény aláírását követően indult meg. 1907 óta 
önkormányzattal rendelkező domínium, 1931-től a Brit Nemzetközösség 
egyenrangú tagja, ezt azonban az ország parlamentje csak 1947-ben 
ratifikálta.

Új-Zéland a természet kedvelőinek a leginkább ideális úti cél. Itt szinte 
minden természeti képződmény megtalálható, ami a világon előfordulhat: az 
esőerdőktől a sivatagig, a vulkánoktól a gleccserekig, a ljordoktól a 
gejzírekig. Természetes környezetükben láthatunk fókákat, bálnákat, 
delfineket, pingvineket; különleges, csak itt élő madarakat, mint például a 
magashegyi papagájt, a keát. Körülvesznek bennünket a maori kultúra ma is 
élő emlékei, vadnyugati stílusú települések, hipermodern, tiszta levegőjű 
nagyvárosok soknemzetiségű népességgel, igazi világvárosi hangulattal. Egy 
kis Norvégia, Izland, Svájc, Olaszország, Egyesült Államok, Karib-szigetek, 
Afrika... megközelítőleg három Magyarországnyi területen.

Az országban alig több mint négymillióan élnek. Az emberek - mondani sem 
kell - rendkívül kedvesek, barátságosak; őszintén, hátsó szándékoktól 
mentesen. Bizonyára a fent leírtakat nem túl könnyű elhinni, de higgyék el így 
van, sőt...!

2005 novemberében volt alkalmam egy csoportos utazás keretében 
ellátogatni oda: 3700 kilométert utazni az országban és látni, ízlelni, szagolni,
fényképezni. Szívből 
kívánom mindenkinek, 
hogy legalább egyszer az 
életben jusson el oda, 
megéri a hosszú utazást! 
Kedvcsinálóként ennek 
az útnak néhány élményét 
szeretném megosztani a 
Kedves Olvasóval!
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AUCKLAND, A VITORLÁK VÁROSA
Auckland az ország legnagyobb városa, az 
északi-sziget Csendes-óceán felőli 
oldalán, a Hauraki-öböl partján helyez
kedik el. A vitorlák városának is nevezik, 
csodálatos tengerpartjáról, kikötőiről 
és parkjairól híres. Noha nem ez a főváros, 
hanem Wellington, mégis Új-Zéland 
kereskedelmi és kulturális központja. 
Pezsgő élettel teli világváros, sok
nemzetiségű lakossággal és rengeteg 
turistával, akik a Föld minden tájáról 
érkeznek ide.

A mai város területén a maorik alapítottak 
települést az 1300-as években. 1840-ben 
William Hobson, Új-Zéland akkor 
kinevezett kormányzója az ország 
fővárosának jelölte ki. Eleinte a kikötő 
környékén terjeszkedett a város, majd a 20. 
század elején a vasút- és közútépítés 
fellendülésével kiterjedése és lakosság
száma gyorsan növekedett.

Népsűrűsége rendkívül alacsony, az elővárosi jellegű beépítés dominál
" 1,2 millió ember él egy megközelítőleg London nagyságú területen. 
Auckland sok kultúra otthona, 
lakosságának legnagyobb 
hányadát az európaiak alkotják 
($6,5%), de magas a kelet- és 
dél-ázsiai, valamint a csendes- 
oceáni bevándorlók aránya is. 
az őslakos maorik a város 
lakóinak 11%-át képezik. 
ennék megfelelően a vallások 
sokszínüsége is szembeötlő. 
Lékésen megfér egymás
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mellett az anglikán, katolikus, presbiteriánus, buddhista, iszlám, szikh, hindu 
népesség. Ahhoz hogy ennyire élhető, kedvelt város legyen, a sokszínű 
kultúra mellett hozzájárul még kedvező fekvése, kellemes enyhe éghajlata, 
tiszta levegője, az oktatási intézmények és munkahelyek széles választéka, 
a számos pihenési és kikapcsolódási lehetőség. Auckland a városok 
életminősége alapján felállított világranglista ötödik helyén áll! Láthatjuk, 
hogy nem véletlenül népszerű hely, mind a letelepedés, mind a türizmus 
szempontjából.

Elsőként a felhőkarcolókkal 
teli belvárosban tettünk egy 
sétát. Ez a modem és régi 
épületek harmonikus 
egységét képező városrész 
Auckland üzleti életének 
központja. Látványos
ságával és méretével 
kimagaslik az 1997-ben 
elkészült Sky Tower, a 328 
méter magas tévétorony, a 
déli félgömb legmagasabb 
építménye. Kilátószintjéröl elénk tárult a környék, a látóhatáron vulkáni
kúpok sorakoznak, a kikötőben ezernyi hajó vitorlája fehérük. A belváros 
pedig a szó szoros értelmében alattunk terült el - ugyanis két helyen vastag 
üvegből készült a padló, melyre nyugodtan ráállhattunk.

200



Komlós Attila: ÚJ-ZÉLAND

Második nap délelőtt a város fontos nevezetességét kerestük fel, az Auckland 
War Memorial Museumot. Nevével ellentétben elsősorban nem hadtörténeti 
kiállítás, hanem egy rendkívül látványos kultúrtörténeti és természet
tudományi bemutató, melynek középpontjában az ősi maori kultúra tárgyi 
emlékeit láthattuk, illetve megismerhettük a térség geológiáját, élővilágának 
sokszínűségét. A múzeum körüli hatalmas parkban sportolókat láthattunk, 
kocogókat, görkorisokat és nem utolsósorban krikettezöket.

A kikötő környéke rendkívül népszerű, ahol vendéglők sokasága található, 
esténként nehezen lehet szabad asztalt találni. Itt zártuk a kellemes, november 
eleji tavaszi napot.

A COROMANDEL-FÉLSZIGETEN

Utazásunkat kelet felé folytattuk, a Coromandel-félsziget irányába haladtunk 
tovább. Auckland rendezett, tiszta, hirdetőtábláktól és óriásplakátoktól 
mentes külső városrészeit elhagyva utunk sík területen vezetett.
Elsőként Thames mellett álltunk meg, a Csendes-óceán egyik öblénél. 
Az öböl partján különleges bokrokat és egzotikus virágokat láthattunk, 
a homokban pedig hihetetlen mennyiségű, hatalmas „Shell” kagylóhéj hevert 
szerteszét. Miután gyűjtöttünk a kagylóhéjakból, a Coromandel Természet
védelmi terület felé utaztunk tovább.
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.1; esőerdő sűrű növényzete

A 85 kilométer hosszú Coromandel- 
félsziget természetes határt képez 
a Csendes-óceán és a mögötte levő 
Hauraki-öböl között. Dombvidéki táj, 
sürü erdőkkel; partvidéke népszerű 
üdülőhely. Érintetlen szubtrópusi eső
erdőbe érkeztünk, ahol rendkívül sürü 
a növényzet, páfrányfák, liánok, nekünk, európaiak számára ismeretlen fajok 
sokasága vett körül bennünket. Az egyik legkülönlegesebb fafaj a kauri, 
melynek egyenes törzse akár 50-60 méter magasra is megnőhet. A kaurifákat 
az elmúlt évszázadokban szinte teljesen kiirtották, építőanyagnak, 
hajóárbocnak, vitorlarúdnak használták fel őket.
Az esőerdőből a Coromandel-félsziget keleti oldalára, Hahei-be utaztunk. 
A Csendes-óceánnak ez a partszakasza roppant népszerű üdülőhely 
A magaspartról fantasztikus panoráma tárult elénk. A híres Cathedral Cove

Kilátás a magaspartről

- 202 -



Komlós Attila: ÚJ-ZÉLAND

sziklákhoz vezető turistaút Hahei északi végénél indul, a meredek 
szakaszokon lépcsők könnyítik a haladást. A Csendes-óceánba függőlegesen 
beleszakadó sziklafalat a tenger hullámzása állandóan pusztítja, abráziós 
kapukat, furcsa sziklaalakzatokat hoz létre. A homokos partra leérve elsőként 
egy hatalmas alagúton gyalogoltunk keresztül, majd jobbra tekintve 
sziklatornyokat, gomba formájú képződményeket láthattunk a vízben. 
A partvidék tengeri természetvédelmi terület, mely a Motukorure, Moturoa, 
Motueka és a Mahurangi szigeteket körülvevő tengeri életközösségeket 
vigyázza.

ROTORUA VULKÁNI VIDÉKE

Rotorua vidéke Új-Zéland egyik legismertebb turisztikai célpontja, 
a területén megnyilvánuló aktív vulkáni tevékenységnek köszönhetően. 
A forró talaj, az állandóan bugyborékoló iszapfortyogók, a gyanús színű 
tavak, a mélyből szivárgó gőzök, az időnként magasba törő gejzírek között 
barangolva testközelből átérezhetjük a Föld öserejét. Két látványos, maori 
nevet viselő helyszínt kerestünk fel, hogy mindezt átéljük: az egyik 
Whakarewarewa, a másik Wai-o-Tapu volt.
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Az északi-szigeten a napjainkban is rendkívül aktív geológiai folyamatoknak 
köszönhetően egyedülálló élményben részesülhettünk. A világ kevés helyén 
adatik meg, hogy testközelből átéljük a Föld fejlődésének folyamatát. 
A Whakarewarewa bemutatóhely egy sűrű növényzettel borított területen 
található. Keskeny, kaviccsal felszórt ösvényen át jutottunk a fő látni
valókhoz. A törésvonalak mentén a felszínhez közel kerülő magma 
felforrósítja a kőzetet. Ennek köszönhetően a beszivárgó, majd a mélyben 
felhevülö csapadék, összekeveredve a talaj anyagával, állandó forrásban van. 
A mélyben üregek húzódnak meg, melyek mennyezete helyenként beszakadt, 
s az üregek belsejében a sürü iszap szüntelenül fortyog, buborékok törnek fel, 
kísérteties hangok és orrfacsaró szagok kíséretében. A talaj repedésein mérges 
gázok süvítenek kifelé, itt-ott sárga kénlerakódások borítják a felszínt. 
Az iszapfortyogók és kigőzölgések mellett a leglátványosabb jelenségek a 
meghatározott időközönként a mélyből feltörő vizek, a gejzírek. Közülük 
legismertebb és leglátványosabb a Pohutu-gejzír.

Mivel a terület a maori kultúra szívében helyezkedik el, egy szabadtéri 
múzeumot is megtekinthettünk itt, hagyományos épületekkel, szobrokkal. 
Alkalmanként színpompás bemutatókat szoktak itt rendezni a turistáknak.

A másik bemutatóhely, Wai-o-Tapu felé haladva, útközben több helyen 
láthattunk kisebb-nagyobb iszapfortyogókat. Ezekre leginkább a levegőben 
terjedő jellegzetes kénszag hívta fel a figyelmünket.

Wai-o-Tapu az előzőleg megtekintett helyszínhez képest talán még 
misztikusabb. Teljesen olyan, sőt ha lehet mondani még „olyanabb”, mint 
amilyennek olvasmányaink és filmélményeink alapján elképzeljük a poklot. 
Mindenütt jellegzetes szúrós szag, a kicsapódó ásványi anyagok miatt pirosas, 
barnás, sárgás színű tavak; a szakadatlanul bugyborékoló vizek fölött állandó 
gözfelhővel. A szürkés hamura emlékeztető talaj szinte égette a kezünket, ha 
megérintettük. Utunk helyenként fahidakon vezetett a rémisztő tartalmú, 
fortyogó üstök között, a repedésekből egyik helyen szürkés gőzök 
szivárognak, máshol egy nagyobb sziklaüreg falát teljes egészében apró 
kénkristályok borítják. A szurdokokban az életükért küzdő elsatnyuk 
növényeket rozsdás színű lerakódás borítja.
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A HEGYEK LEGENDÁJA

Rotorua vulkáni vidékétől dél felé haladtunk tovább. Elsőként a Huka Falls 
vízesésnél álltunk meg. A gránitsziklák között 15 méteresre összeszűkülő 
Waikato folyó türkizkék vize leírhatatlan energiával rohan előre, 
másodpercenként 220 köbméter vizet szállítva, mielőtt eléri a sziklafelszín 
peremét, ahol óriási robajjal zúdul alá.

Háttérben a Ngauruhoe hófödte csúcsa

Új-Zéland legnagyobb tava az északi sziget közepén elterülő Taupo-tó. Létét a 
vulkanizmusnak köszönheti: vize egy 26 ezer évvel ezelőtti hatalmas erejű 
vulkánkitörés óriási kráterében, (kalderájában) gyűlt össze. Vízfelülete közel 
azonos a Balatonéval. A tó partján különleges kőzetet gyüjthettünk, 
horzsakövet. A vulkánkitörés nyomán a tóba hullott lyukacsos szerkezetű, 
könnyű kövek fennmaradnak a víz színén, így a hullámzás következtében 
jutottak ki a partra.

A tó partján felkerestük Turangi települést. Igazi, a szó szoros értelmében vett 
kertváros, földszintes faépületekkel, rengeteg virággal, bárminemű 
hivalkodás és hangosan ugató, „rabláncon” tartott kutyák nélkül.
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Turangiból az 1-es úton folytattuk utunkat. Ez az ország legszárazabb vidéke: 
sivatag, néhány apró, szárazságtűrő cserjével, kopár dombhátakkal. 
A háttérben kisvártatva feltűntek a magas, hófödte hegyek Új-Zéland egyik 
jelképével, a szinte tökéletes kúp alakú Ngauruhoe 2287 méteres csúcsával- 
Mint a világon minden különleges természeti képződménynek, így ennek 
is van legendája. Valamikor réges-régen, az Istenek korában, sok hegy élt 
egymás mellett a Taupo-tó körül. Közülük legnagyobb a Ruapehu, a Taranaki, 
a Ngauruhoe és a Tongariro volt. Tongariro beleszeretett a kicsi Pihangába, 
majd elvette feleségül őt. Taranaki szintén szerette Pihangát, mire Tongariro 
nagy haragra gerjedt, és félelmetes lángjaival elüldözte maga mellől Taranakit 
nyugat felé. Ahogy menekült, mély és hosszú árkot hagyott maga után. Ebben 
az árokban folyik ma a Wanganui vize.

Ahogy haladtunk dél felé, a sivatag szinte varázsütésre véget ért, a kopár tájat 
üde zöld rétek váltották fel, legelésző birkákat láthattunk, igazi paradicsomi 
tájjá változott a környék. A váratlan élmények sora folytatódott, amikor 
áthaladtunk egy-egy kis településen. Mintha az amerikai vadnyugaton lettünk 
volna! Bullsban meg is álltunk körülnézni, ahol meggyőződhettünk arról, 
hogy ez nem díszletváros, az utcákon egyemeletes, többnyire fa épületek 
álltak, a földszinten üzletekkel, az áthaladó vándorok számára pihenést nyújtó 
nosztalgiaüzletekkel, vendéglőkkel, kiállításokkal. Miután „szétnéztünk 
a vadnyugaton”, folytattuk utunkat a főváros, Wellington felé.

WELLINGTON
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I Te Papa múzeum

Különleges fa a botanikus kertben

Az Északi-sziget déli csücskében, természetes öböl partján fekvő, 360 ezer 
lakosú Wellington Új-Zéland második legnagyobb városa, az ország 
kormányzati, gazdasági, kulturális központja. 1865-től vette át a főváros 
szerepét Aucklandtöl, központi elhelyezkedése, a Déli-szigethez való 
közelsége és kedvező adottságokkal rendelkező kikötője miatt. Wellington 
éghajlata óceáni, a tél enyhe, a nyár mérsékelten meleg. Az „Üvöltő 
Negyvenesek” szélességén fekszik így időjárása gyakran szeles és esős, amit 
a Csendes-óceánt és a Tasman-tengert összekötő Cook-szoros közelsége 
tovább erősít.

A belváros aránylag kis területet foglal el, magas irodaépületeket, szűk 
utcákat, üzleteket láthattunk. Az utcákon csúcsforgalom idején is rendkívül 
kevés autó járt, az itteni alkalmazottak túlnyomórészt a tömegközlekedést 
veszik igénybe. Felismerték, hogy sokkal praktikusabb ez a megoldás, mint 
órákat tölteni forgalmi dugókban. Nincs idegeskedés, és nem utolsósorban 
ezzel a környezetet és önmaguk egészségét is védik; a levegő kristálytiszta.

207



Komlós Attila: ÚJ-ZÉLAND

A belvárosban áll a Te Papa Tongarewa múzeum. A maori elnevezés szabad 
fordításban: Az ország kincseinek helye. Nemzeti Múzeumnak hirdeti magát, 
azonban nem a mi fogalmaink között kell ezt érteni. Ott a nemzet kincse nem 
a had- és politikatörténelem, hanem az egész világon egyedülálló természeti 
környezet és az ősi maori kultúra. Olyan értékek, melyeket mindenki 
egyformán magáénak érezhet, és büszke lehet rá. Az épületben egy hatalmas, 
interaktív természettudományi bemutatót tekintettünk meg, ahol 
megismerhettük a szigetország földtörténeti múltját, a folyamatok közötti 
összefüggéseket, az élővilágot. Egyet s mást saját bőrünkön is 
megtapasztalhattunk, rémisztő volt a berendezett faházat mintázó földrengés
szimulátorban végigélni, miközben rázkódik alattunk a padló, elalszik 
a villany, majd a tárgyak hullani kezdenek a polcról.

A helyiek és a turisták kedvelt találkozóhelye a kávézókkal tarkított, 
sportolási lehetőségeket kínáló vízparti sétány. A domboldalakra felkúszó 
városrészek zöldövezeti jellegűek, kertes családi házakkal, meredek utcákkal. 
Wellingtonban több mint száz park és játszótér található gyönyörűen 
gondozott virágoskertekkel, tenyérből etethető madarakkal. Felejthetetlen 
élmény volt az 1900-as évek elején épült siklóval felmenni a hegyre és 
megtekinteni a botanikus kertet. Nekünk, európaiak számára még 
különlegesebb, hiszen olyan fákat láthattunk a parkban, amilyeneket 
elképzelni sem tudnánk.

Wellingtonban magyarok is élnek. Egy részük 1956 után érkezett, de 2000 
után is számos hazánkfia telepedett le az új-zélandi fővárosban. Thomdon 
városrészben található a Magyar Millennium Park, padokkal, faragott 
székelykapuval és kopjafával.

Wellingtoni sétánkat a Victoria-dombon zártuk, ahonnét varázslatos 
panoráma tárult elénk a városra.

KALANDOKA CSENDES-ÓCEÁNON

Wellingtonból a világ legszebb tengerszorosának tartott Cook-szoroson át 
a Déli-szigetre, Pictonba hajóztunk. A kristálytiszta égbolt és a szikrázó 
napsütés ellenére még a mindenre elszánt utasok sem gyönyörködtek sokáig 
a látványban a hajó korlátjának támaszkodva, mert az irtózatos erejű szél
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Fóka az óceánparton

mindenkit beterelt a zárt utastérbe. A szél csak akkor csendesedett el, amikor 
hajónk a türkizkék vízből kiemelkedő kisebb-nagyobb szigetek közé ért.

a kikötést követően nem sokáig időztünk Pictonban, mert továbbutaztunk 
Blenheimbe, ahol egy borászatot tekintettünk meg. A gyönyörűen gondozott 

Szőlösorok között álló épületben zajlik a borfeldolgozás és a borokat is itt 
tarolják. Az épületben egy főként európai eredetű fajtákból álló borkóstolón 
Ehettünk részt. Megtapasztalhattuk, hogy a nagy igyekezet és hozzáértés 
ellenére a borok valahogy mégsem érik el azt a szintet, amit megszoktunk 

•hányban és térségében...

Csendes-óceán felé vettük az irányt, ahol valóban életre szóló élményekben 
részesülhettünk! Az első adandó alkalommal, amikor az országút a part 

közelébe ért, leszaladtunk a vízhez, és gyorsan megtapasztaltuk, hogy
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Delfinek

a hatalmas víztömeg egyáltalán nem hü nevéhez, több méteres hullámok 
csapkodták irtózatos erővel a sötét kavicsos partot. Pár kilométerrel távolabb, 
ahol nagy sziklák törik meg a hullámokat, fókákat láthattunk békésen 
heverészni a köveken.

A tengeri élmények sora tovább folytatódott. Kaikoura az óceáni 
hajókirándulások kiindulópontja. Kora hajnalban szálltunk vízre: egy tömzs1 
és meglehetősen gyors hajón száguldottunk ki a nyílt tengerre bálnát nézni- 
Az óceánnak ez a része a tengeráramlásoknak köszönhetően táplálékban 
bővelkedik, és azért fordulnak elő itt nagyobb valószínűséggel a bálnák. A hajó 
megállt, a személyzet egyik tagja „bálnadetektor” mikrofont engedett le 
a vízbe. Némi hallgatózás és a kormányossal folytatott eszmecsere után 
irányváltás következett, és ismét eszelős sebességgel szeltük a habokat. Két' 
három ilyen irányváltást követően megláttuk a víz felszínén úszó hatalmas 
bálnát, ami kisvártatva, farokuszonyát a magasba emelve elmerült a habokban-

A bálnafigyelő hajózást követően Kaikoura mellett sétáltunk egyet 
az óceánparton, ahol a pálmafák mögött a háttérben havas hegyek 
magasodnak. Többen úgy döntöttünk, túráznánk egy rövidet, így hat 
felmentünk a dombtetőre, gyönyörködni a panorámában.

Délután ismét vízre szálltunk, egy kisebb és lassabb hajóval mentünk 
delfineket nézni. A parttól néhány kilométerre kellett csupán eltávolodnunk- 
és máris megjelentek, majd közrefogták hajónkat a játékos hektor-delfmek- 
A delfinek hihetetlen produkciókat mutattak be: kiugrottak a vízből- 
a levegőben szakoztak, versenyeztek a hajóval az utasok nagy öröméi0' 
Mindenki gyereknek érezte magát.
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UTAZÁS A DÉLI-SZIGET VARÁZSLATOS TÁJAIN

A Csendes-óceántól Christchurch érintésével a magas hegyek felé vettük 
az útirányt. Sok helyen megálltunk rövid időre a semmihez sem hasonlítható 
szépségű tájon. Elsőként az angol települések hangulatát idéző Geraldineben 
tartottunk pihenőt. Ez az utolsó nagyobb település a Déli-Alpok felé vezető 
úton, ahol vendéglők, ajándékboltok sokasága várja a turistákat; különös 
látványosság a huszadik század elején épült, ma is változatlan formában álló 
mozi épülete.

Paradicsomi táj a Tekapo-tó partján

Némi utazást követően a varázslatos szépségű Tekapo-tóhoz értünk. A tó 
Partján, amíg a szem ellát, virágzó csillagfürtmezö terült el. A közelben áll 
az 1935-ben, terméskőből épült Jó Pásztor templom. Oltára mögé szokatlan 
módon nagy üvegablakot építettek be. Nem véletlenül, hiszen rajta keresztül 
igazi paradicsomi tájat láthattunk.

A Déli-sziget bővelkedik szebbnél szebb, magas hegyek övezte tavakban. 
A Pukaki-tónál is tartottunk egy fotómegállót. A legszebb látványt nyújtó 
Pontoknál kiépített parkolóhelyek vannak, ilyen többek között a Peter's 
Lookout. Az a hihetetlen, hogy a látnivalók nem elszórtan helyezkednek el, 
hanem az út folyamán bárhova nézünk, folyamatosan szép minden. Nem lehet 
betelni a táj látványával.
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I Houker-gleccser, háttérben a Mount Cook

Miután megérkeztünk Uj-Zéland legmagasabb hegye, a Mount Cook, maori 
nevén Aoraki közelébe, túrázni indultunk. A hegység az európai Alpokéhoz 
hasonlít korát, kialakulásának módját és formakincsét tekintve egyaránt. 
A 3000 méter fölé emelkedő hegyeket örök hó borítja, a völgyek irányába 
gleccserek csúsznak lassan lefelé. A túra során két ilyen jégfolyamot 
tekintettünk meg: a Mueller és a Hooker gleccsereket. Utunk helyenként 
mocsaras vidéken vezetett át, itt fapallók segítették a haladást. 
Az összeszűkülő völgyek, szurdokok felett függöhidakon keltünk át. 
Különleges, csak itt élő növényeket láthattunk az út mentén, többek között 
a Mount Cook liliomot melynek elnevezése téves, mert valójában ez egy fehér 
virágú boglárkaféle. Az erős szélben 
gyorsan úszó felhők mögül időnként 
kibukkant a Mount Cook 3753 méter 
magas csúcsa. Visszaúton kis kitérőt 
tettünk, egy hegygerincre felkapaszkodva 
megpillanthattuk a Tasman gleccsert. 
A „mi Alpokunktól” eltérően ez teljesen 
érintetlen vidék, nincs telerakva sífel
vonókkal, villanyvezetékekkel; ide 
viszonylag kevesen látogatnak el, a 
tömegturizmus nem csúfította el a tájat.
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PARÁZS FÉRGEK, FÓKÁK, KEÁK ÉS PINGVINEK

A Mount Cook vidékétől egy időre búcsút vettünk, és dél felé folytattuk 
utunkat, csodás hegyvidéki tájon. Az első látványosság egy aranymosó 
bemutatóhely volt, ahol megtekinthettük a korabeli eszközöket, melyeket az

aranymosáskor használtak. A bemutatóépület és étterem belseje a múlt század 
elejének hangulatát idézi.
Uj-zélandi kalandozásunk során elértük utunk legtávolabbi pontját, 
Te Anau-t. A hasonnevű tó partján fekvő településről hajókirándulásra 
indultunk. Az úti cél a Parázsférgek barlangja. Hajónk a nemzeti parki 
bemutatóközpontnál kötött ki. Az őserdőt idéző növénykerttel övezett 
épületben filmvetitéssel kísért tájékoztatón vehettünk részt, mielőtt 
megkezdődött a barlangtúra. A barlangban széles patak folyik, így gyalogosan 
nem látogatható. Ezért hosszú csónakba ültünk, majd elindultunk a hatalmas 
üreg belsejébe, ahol egy különleges állatfaj, a parázsféreg él. A teljes 
sötétségben, mint a csillagos égbolt, olyan a mennyezet, ezernyi apró 
türkizkék fényponttal - a saját fényt kibocsátó parázsférgek így csalogatják a 
rovarokat a közelükbe a sötétben, hogy a pókhálóhoz hasonló szálaikra aztán 
rátapadj anak, és megehessék őket...
A Déli-sziget nyugati partvidéke igazi paradicsomi táj. Két nemzeti park 
található itt: a Mount Aspiring és a Fiordland. Az összesen több mint 
tizenhatezer négyzetkilométeres terület a Világörökség listáján is szerepel. 
A teljesség kedvéért érdemes megemlítenünk, hogy a „Te Wai Pounamu”, 
magyarul Zöld Kö (=jade) Vizei nevet viselő világörökségi területbe a közeli 
Westland és a Mount Cook nemzeti parkok is beletartoznak; a térség
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növényvilága az egykori ős
kontinens, a Gondwana egyes 
flóraelemeit máig megőrizte. A táj 
mai képét meghatározzák a 
jégkorszakban kialakult felszín
formák, a fjordok, magas 
sziklatornyok, tavak, vízesések. 
A nemzeti park területének két
harmadát déli bükkerdők és 
kötiszafa-félék (podocarpus) 
borítják, néhány közülük 800 
éves. Itt él az egyetlen magashegyi 
papagáj, a kea, valamint a takahe, 
a nagytestű röpképtelen madár.

Nemcsak a Fiordland Nemzeti 
Park, hanem egész Új-Zéland 
világszerte ismert látványosságát, 
a Milford Sound íjordot köze
lebbről is megismerhettük. Hajó
kirándulásra indultunk, végig 
a fjord hosszában, derült, de szeles 
időben. A keskeny vízfelület 
mindkét oldalán egekbe szökő, 
sürü erdővel borított hegyek 
emelkednek ki. A magasból itt-ott 
vízesések zúdulnak alá. A part 
menti köveken láthattunk fókákat 
és pingvineket is, amint sétál- 
gattak-ugráltak a part menti 
köveken, aztán beugrottak a vízbe 
és a hajónk előtt úsztak el!
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nosztalgia, kalandturizmus, tengerpart, gleccserek

htunkat Fairlight mellett folytattuk. Egy hatalmas zöld rét közepére 
erkeztünk, ahol millió birka legelészett, a háttérben havas hegyek 
111agasodtak. Kicsi, vajszínű vasútállomás százéves épülete mellett álltunk 
meg- Nem voltunk egyedül, sorra érkeztek a buszok, kirándulók tömegével, 
akik fényképezőgépekkel, kamerákkal felszerelkezve várták a vonat 
erkezését. Hamarosan begördült a szerelvény, élén hamisítatlan vadnyugati 
forrna gözmozdony pöfögött. A kocsik belsejében - miután pár útitársammal 
folszálltam bekukkantani - a régi korok hangulata fogadott, a hangszórókból 
a 20-as 30-as évek zenéje szólt halkan.

Queenstown a világ kalandvágyéinak Mekkája, a városban és annak 
környékén számos különleges sportot kipróbálhatunk. Itt található több, ma 
már világszerte népszerű extrémsport szülőhelye. Lehet keskeny folyón, 
rnagas sziklafalak között száguldó hajóval utazni, kipróbálhatjuk 
a gumikötélugrást, valamint annak egy továbbfejlesztett és extrémebb 
változatát is, vagy a siklóernyőzést. A város fölött magasodó hegyre indultunk
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kirándulni, egy meglehetősen meredeken emelkedő túraútvonalon, majd 
a hegytetőn kialakított kerekesszánkó-pályán száguldottunk lefelé, 
helyenként hidakon át és alagutakon keresztül. Ismét gyereknek éreztük 
magunkat!

Glenorchy környéke a túrázók között igen népszerű. Mellesleg a falu melletti, 
hatalmasra kiszélesedő völgy volt az egyik helyszíne a Gyűrűk Ura fűmnek 
- Saruman serege itt sorakozott fel... Érdekes azonban, hogy errefelé szinte 
semmi nem utal arra, hogy a fűmet itt forgatták. A Gyűrűk Ura különösebben 
nem üzlet, sokkal inkább a természeti értékek - maga a csodás táj, a kiwik, 
a bárányok - jelennek meg a turizmusmarketingben és a szuvenírek között is; 
a világon egyedülálló értékek. Egész napos túrára indultunk a népszerű 
Routebum Track túraútvonalon. Eleinte mesébe illő sűrű erdőben, majd 
lombhullató fák között haladtunk, többször kötélhidakon kellett átkelni 
a folyó felett, majd az erdőhatáron túljutva füves réteken, 3000 méteres 
hófödte hegyek között vezetett utunk.
A Déli-sziget nyugati vidéke számtalan látnivalót kínál. Arrowtownban 
álltunk meg először, a vadnyugati hangulatú település az aranymosás 
központja volt egykor. A Wanaka-tónál pazar panoráma tárult elénk, annyira 
szép volt, hogy az már nem is lehet igaz! Átkeltünk a Haast-hágón, majd 
nemsokára a Tasman-tenger partjára értünk. Fürdeni a hideg vízben 
és a hullámok verte magas sziklafalak tövében nemigen lehetett, inkább 
kagylógyüjtésre és nézelődésre alkalmas ez a hely. Az egyik legszebb
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panorámát az Amott Point nyújtja, itt is megálltunk fotózni. Utunk a korábban 
már felkeresett Mount Cook nyugati oldalánál folytatódott. A térség legfőbb 
nevezetessége a két látványos Alpesi-típusú gleccser: a Fox és a Franz Josef 
igen, utóbbi a mi királyunkról kapta a nevét! Különlegességük, hogy méretük 
az utóbbi években egyre hosszabb, miközben a globális felmelegedés miatt 
például az európai Alpok gleccserei évről évre rövidülnek. A világon 
egyedülálló módon a Franz Josef gleccseren a nemzeti park munkatársainak 
vezetésével túrákon is részt lehet venni és a vállalkozókedvüek testközelből 
átélhetik a hatalmas, mozgó jégtömeg erejét. Mindkét gleccser völgyében 
gyalogtúrát tettünk, egészen a jégnyelvig jutva. Különleges élmény volt 
a gleccserjég óriási ereje által egykor lekoptatott, helyenként visszahajló 
sziklaformák mellett gyalogolni.

A TASMAN-TENGERTÖL CHRISTCHURCHIG

Új-zélandi kőrútunk végéhez közeledve tettünk egy kis sétát a lenyűgöző 
tengerparti képződménynél, a Palacsintaszikláknál, majd az Arthur-hágón 
átkelve a Déli-sziget legnagyobb városába, Christchurchbe látogattunk el.

Nem csak a Tasman-tenger partjának, hanem egész Új-Zélandnak kétségkívül 
egyik leglátványosabb tengerparti képződménye a Pancake Rocks, magyarul 
Palacsintasziklák. A rakott palacsintára emlékeztető, réteges szerkezetű 
kőzetben a tenger állandó hullámzása és az árapály-jelenség következtében
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Moa, köböl

hatalmas üregek, különleges sziklaképzödmények alakultak ki. Az üregekbe 
óriási erővel betörő tengervíz helyenként süvítő szökőkútként tör elő a felszín 
repedésein. Lábunk alatt valóban érezni lehetett a talaj remegését, az óriási zaj 
miatt lehetetlenség volt egymással szóban kommunikálni.

A palacsintaszikláktól a Déli-Alpok hegyláncai felé vettük az irányt, 
átkeltünk az Arthur-hágón. A hágó közelében megtekintettünk egy látványos 
vízesést, alján óriási bemélyedéssel, melyet a lezúduló víz vájt ki hosszú 
évezredek alatt. Ez a Devil's Punchbowl az ördög puncsostálja. A parkolóban 
néhány zöld papagáj, a Milford Sound mellett már látott kea próbált félelmet 
nem ismerve táplálékot szerezni. A madár hihetetlen intelligenciáját mutatja, 
hogy a felkínált dobozos tej karton csomagolásán határozott mozdulatokkal 
szabályos „ajtót” nyitott csőrével, majd kiitta a doboz tartalmát. Talán 
gyakorolni szokta?

A hegyvidéken való átkelés közben egy másik helyen is megálltunk, ahol az út 
mentén köböl készült életnagyságú moát láthattunk. A ló méretű madár, 
a moa, Új-Zélandon élt egykoron, az őslakók táplálékaként szolgált, így 
irtották ki többszáz évvel ezelőtt.

A Csendes-óceán partján fekvő, közel 350 ezer lakosú Christchurchbcn zárult 
országjárásunk. A többi új-zélandi nagyvároshoz hasonlóan csodálatosan 
tiszta, rendezett. Egyetemi város, gazdasági központ iparának jelentős részét
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a környező területek mező-gazdasági 
termékeinek feldolgozása adja. 
" Igen jelentős az idegen-forgalma - 
télen a közeli síterepek kapcsán, 
nyáron a szabadidős-kulturális 
turizmus miatt. Élhető belvárosának 
egyik fő látványossága a 19-20. 
század fordulóján épült katedrális.

neogótikus stílusú anglikán 
templom egyik érdekessége a maori 
erendezési tárgyakkal és falfestéssel 

látott oldalkápolna. Ottjártunk 
’dején a katedrális előtt színpompás, 
helyi termékeket felvonultató kira- 

kodóvásárt rendeztek, miközben a tér 
szélén időnként zöld-vajszínű 
nosztalgiavillamos haladt el turis
táival. A város dohányfustmentes 

Vendéglői, zenés szórakozóhelyei 
az esti kikapcsolódás színterei, nagy 

létszámú, számunkra szokatlanul 
kultnuráltan viselkedő nemzetközi 

közönséggel.
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Christchurch több déli-sarki expedíció „ugródeszkája” volt, többek között 
Scott kapitány is innen vágott neki a Déli-sarkra vezető útjának- 
A Nemzetközi Antarktika Központ, amellett, hogy jelentős tudományos 
intézmény, egyben látványos bemutatóhely. Ismét egy példa arra, hogy 
Új-Zélandon mennyire magas szinten művelik a természettudományos 
ismeretterjesztést.

Új-zélandi kalandozásunk ezzel a végéhez ért, de még nem köszöntünk el 
teljesen az országtól: egy belföldi repülőjárattal az Északi-szigeten fekvő 
Aucklandbe utaztunk, miközben csodálatos utazásunk számos színhelyére 
a magasból vethettünk egy-egy búcsúpillantást.

(A szerzőfelvételei)

Kaikoura vidéke a magasból havas hegyekkel és óceánparttal- itt néztük a bálnákat és a delfint 1



Dr. Montskó Péter

A HARMADIK VISEGRÁD

alószínüleg nincs olyan magyar ember aki nem tudja hogy Visegrád 
hol található. Kevesen vannak azok is akik, legalább egyszer 

___ életükben ne jutnának el oda. Ne csodálnák meg felülről a páratlan 
Dunakanyart. A „Visegrád” szó fényét, patináját, romantikus csengését 
a reformkorban kapta meg. A magyar közgondolkodás ekkor fordult a régi 
értékek, a történelmi hagyományok felé. Mint a magyar dicső történelmi múlt 
egy darabját ekkor kezdték számon tartani és megbecsülni. Ezt követően vált 
a festészet kedvenc témájává, ezt követően látták meg egyre többen a táj, 
a Dunakanyar szépségét. Visegrád hamarosan túracélpont és népszerű 
üdülőhely lett. A szó a magyar ember számára egyszerre jelent vonzó 
Nyaralóhelyet és történelmi zarándokhelyet.
Aki olvasott, müveit vagy csak egyszerűen odafigyelt annak idején a történe- 
'lemórán azt is tudja, hogy létezik egy Visegrád Csehországban is Visehrad 
néven. A név jelentése magas, magasan fent lévő, a tájat fentröl uraló (vise), 
vár (grad vagy hrad). A szláv népek tehát azonos néven nevezik a folyó feletti 
Virtre épített erősséget. Ezért kapta egy kevéssé ismert boszniai erődítmény is 
ugyanezt a nevet.
A boszniai Visegrád az ország keleti felén, a szerbek által lakott területen 
helyezkedik el. A Drina folyó mellé építették, ott ahol a folyó kilép a hegyek 
°zül és völgye kiszélesedik. Tövében az azonos nevű helység fekszik. Nem 

■Naba az azonos név a mi Visegrádunk és az itteni között több párhuzam is 
vonható. Mindkettő egy szorost védett és biztosított. Közvetlenül a folyó 
melletti csúcsra épült mindkettő. Az építészeti megoldás is hasonló. Itt is ott is 
egy lehetett a fellegvárból ellenőrizni a folyópartot, hogy az erődből 

bástyákkal erősített fal húzódott a vízig. Itt juthatott le és fel a katonaság, 
Vedetten az ellenséges fegyverektől. Magáról a csúcsról széles panoráma nyílt 
es Nyílik minden felé. A környező táj végig áttekinthető volt hadászati 
S2enipontból. Ma pedig turisztikai szempontból látványos a látkép.

déli, boszniai Visegrád a miénknél szerényebb látnivaló. A hegy sokkal 
alacsonyabb, a vár kisebb alapterületű volt. Az idő nagy pusztítást végzett 
a romokban. Bár a helység fontos átkelőhely volt a Drinán, a várat már a török
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időkben nem használták. Mára alacsony falmaradványok maradtak meg, de 
a vár egykori szerkezete most is jól kivehető. A sziklás tetőről a kilátást semmi 
nem akadályozza. A Drina türkizzöld vize föntről csodálatos. Visegrád 
városból a várhoz való feljutás nagyon egyszerű, egy gyalogösvényen 
kevesebb, mint fél óra alatt fel lehet érni. Lefelé érdemes útba ejteni a temető 
melletti, újabb építésű, de szép ikonokkal rendelkező pravoszláv templomot. 
Visegrád legnagyobb nevezetessége a hídja. A pompás építményt nagyo11 
kevesen ismerik, pedig látványában érdekes, történetében vetekszik a sokak 
által csodált mostári híddal. Mint már említésre került, fontos átkelőhely volt 
a település, de az átjutás csak kompon volt lehetséges. A török hódítások 
idején az egyik fő hadi út erre vezetett. Ez tette szükségessé egy híd 
megépítését. Építtetője a szultán mindenhatalmú nagyvezírje, a szokolics' 

II Mehmet volt. Jól nézzük meg 
az államférfi születési eS 
származási helyét. Ez egy 
tipikusan szerb hangzású név- 
Nos a legmagasabb török 
katonai tisztséget elért állam' 
férfi erről a vidékről származott- 
Kisfiúkorában innen vitték el 
Szokolics faluból janicsárnak 
a szultán hadseregébe. A hódolt' 
sági területeknek rendszereset1 
kellett egy kontingenst adniuk- 
adott számú fiúgyereket. Ez volt

szultánnak keltett 
A kétségbeesett 
rináig követték

az úgynevezett „véradó”.
Mint sokan mások a szegény^ 
szerb parasztcsalád is egyik^ 

gyermekét a 
hogy adja.
anyák a E

7 ~ , ftttávolról az emberkaravant. 1 
láthatták gyermeküket utoljám 
Az innen elhurcolt 10 év körül’
kisfiú felnőtt janicsárként nagy 
karriert futott be a törő 
seregben. A nagyvezírségig
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v>tte. Magyarországi birto-kainak jövedelméből saját pénzén építtette fel 
a visegrádi hidat, nem kevés nehézség árán. A híd ma is áll és szépsége, 
a technikai megoldás nagyszerűsége még a 21. században is csodálatra 
készteti a szemlélőt. Átível teret és időt. Nagyszerű Nobcl-díjas regény is 
született a hídról (Ivó Andric: Híd a Drinán). Ebben a közel 500 év történetét 
kiró történelmi regényben a híd történetén keresztül láthatjuk az emberi 
sorsokat és az egész délvidék történetét. A híd az 500 évvel ezelőtti igényeket 
elégítette ki. Ma már nincs rajta forgalom csak gyalogos és kerékpár halad át. 
kényelmesen végig lehet rajta sétálni. A 21. századi forgalmat egy a város 
középpontjában áthaladó híd bonyolítja le. A régi híd közepe kiszélesedik, ezt 
övezték régen „kapunak”. Egy hatalmas török feliratú kőtábla állít emléket 
a híd építtetöjének. Ezen a helyen élte a város a társasági életét. Az idők során 
közösségi épületté vált. Minderről bőven olvashatunk a már említett 
igényben.
^’segrád tágabb környezete is látványos. Mielőtt a várost elérné, a Drina egy 
S2iklaszoroson halad át. Az út épp hogy elfér a felduzzasztott folyó mellett.
Egészen a huszadik századig nem is volt erre más csak gyalogösvény. Ezért is 
kellett lejjebb a hidat megépíteni. Ahogy a város felé haladunk
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A pravoszláv templom oltára

megcsodálhatjuk a mindkét 
oldalon magasodó hegyeket és 
sziklafalakat. A látvány külö
nösen szép ősszel amikor 
színesek a falombok. A völgy 
időnként annyira beszűkül, 
hogy az égből csak egy vékony 
csík látszik. A folyó színe itt is 
gyönyörű.Engem mindig 
bámulatba ejt a Bosznia- 
Hercegovinai folyók színe. Ezt 
a türkizzöld árnyalatot csak 
Csontváry Kosztka Tivadar 
képei adják híven vissza. 
(Mosztari híd, Jajcei vízesés). 
Ahhoz hogy ez a szín meg
jelenjen, nagy víztömeg és 
mészkőből álló folyómeder 
szükséges. A Drina valamikor 
zabolázatlanul hömpölygött 
vagy folydogált vízhozamától 
függően. A helybeliek szerint 
emberöltőnként következett be 
újból és újból hatalmas árvíz. 
Ez egyszer akkora volt, hogy 
a híd nem látszott ki a víz alól-

Mara a víz mozgását három gát is szabályozza. Egy a völgyben, egy 
Visegrádinál egy pedig sokkal lejjebb, ahol a folyó ismét a hegyek közé szorul- 
Arra már semmilyen út nem vezet. Csak jóval lejjebb lép ki a már szelídebb 
hegyek közül a folyó. A déli Visegrad romantikus szépségében sok tekintetben 
testvéie a mi Visegrádunknak. Mindenkinek ajánlom, hogy egyszer keress^ 
re 1 es erezze meg a hely különös atmoszféráját.



ELÉRHETŐ ALPESEK
DOLOMITOK, PIZ BOÉ (3152 m)

ÜÁtAÍ IstVÁM, BÁtM IstVÁMMC

I . il hogy minden ember egyenlő, de vannak még egyenlőbbek is, úgy az 
-1W is igaz, hogy minden hegy sajátos, de vannak még sajátosabbak is. 

Ezek közül is kiemelkedik az Észak-Olaszországban (Dél-Tirol) 
Megcsodálható Dolomitok. Sokan, mint kiváló síterepet vagy nehéz 
Mászások paradicsomát ismerik. A Dolomitok joggal híresek biztosított 
Mászó útjaikról, a via ferratakról is. Mindezek mellett számos könnyű turista
utat is találunk itt. Ezek bejárásához nincs szükség különleges felszerelésre 
Vagy mászógyakorlatra, átlagos magashegyi jártassággal biztonsággal 
1Srnerkedhetünk ezzel a különleges világgal.

alábbi túrával feljuthatunk a Dolomitok egyik legkönnyebb 
háromezresére, a Sella csoportban található, remek kilátást nyújtó 

Boé (3152 m) csúcsára.
Dolomitok központja, 

v°rtina d’ Ampezzo autóval 
Pécsről megközelíthető a Pécs 
" Rábafüzes - Graz - Klagenfurt 

Lienz (675 km) útvonalon, 
hegyvidéket nyugati és 

keleti Dolomitokra osztják, 
előbbihez tartozik a Sella 

csoport, legmagasabb csúcsát, 
a Hz Bőét (3152 m) látogatjuk 
Meg.

hegység nevét fő alkotó 
özeiéről, a dolomitról kapta, 

uz a mészkőhöz hasonló üledékes kőzet. A különbség, hogy kalcium mellett 
■Mentős mennyiségű magnéziumot is tartalmaz. Először Déodat de Dolomieu 
(1750-1801), francia geológus különböztette meg a mészkőtől, később róla 
nevezték el. A Sella alapját alkotó korallok és más tengeri élőlények mintegy 

270 millió évvel ezelőtt éltek a vidéket akkor borító Thetys tengerben, 
 aterület később kiemelkedett, és a felszíni erők hatására pusztulásnak indult.

országút

P

A Dolomitok vázlatos térképe
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A mészkövei szemben a dolomit egyik jellemzője hogy nem mállik, hanem 
aprózódik. A Dolomitokra ezért jellemzőek a hegyek lábánál, a sziklafalak 
tövénél megfigyelhető törmelékfolyamok.
Szállásunk a Sellától légvonalban nem volt messze, autóval mégis több mint 
egy óra hosszat tartott az út. Ez nem csak a kanyargós, meredek hegyi utaknak 
volt köszönhető, de nyáron a kisvárosokban szinte megbénul a forgalom, alig 
lehet átvergődni rajtuk. Kiindulásul a Pordoi hágót választottuk (2230 m) ahol 
bőven van parkolóhely. A hegyre vivő felvonónál eszembe jutott Benedek 
István «Csavargás az Alpokban” klasszikus müve. Legutóbb 26 éve jártunk 
itt, akkor még fel sem merült, hogy bármilyen segédeszközt vegyünk igénybe, 
gondolkodás nélkül gyalog indultunk a hegyre. Most se sokat tanakodtunk, 
felvonóval mentünk a Rifugio Maria menedékházig (2958 m). Négye11 
túráztunk két fiatalabb gyermekünkkel. Ök 23 és 17 évesen inkább gyalog 
mentek volna, ám demokratikusan nem volt választásuk. Sokat ők sem 
keseregtek, annak is megvan a varázsa, ahogy a táj gyorsan feltárul előttünk 
a felfelé repítő kabinból.
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A Mária menedékháznál azonnal érezhető a hegyvidéki éghajlat. A 600 méter 
szintkülönbség jóval hűvösebb, szelesebb időt jelent. Aki csak eddig 
Merészkedik fel, az is páratlan panorámában gyönyörködhet. Délre 
a Dolomitok legmagasabb hófödte csúcsa, a (Marmolada 3343 m), keletre 
túránk célja a Piz Bőé, északra a Sella többi csúcsa, nyugatra a Sasso Lungo és 
Catinaccio csoportja látható. Ha eddig nem tettük volna meg, itt feltétlen 
védjük bőrünket hatásos napolajjal. Ennek hiányában a magas hegyekben 
elkerülhetetlen a komoly börsérülés, a „leégés”.
Kelet felé indulunk, szemünkkel az emberek apró pontjait a csúcsig 
követhetjük, az ösvények egyértelműek és a táblák is pontos információt 
Sújtanak. Negyed óra alatt leereszkedünk a Sass Pordói-nál lévő, mindig 
Mozgalmas és kissé zajos Forcella Pordoi menedékházhoz (2829 m). Aki nem 
a felvonót választja, ide érkezik 600 méter szintkülönbséget legyűrve, mi ezt 
az ösvényt a visszaútra tartogattuk. Kényelmes csapáson, gyakorlatilag 
szintben tovább haladunk nyugat felé alig több mint fél órát. Itt jól jelzett 
elágazáshoz érünk. Ha jobbra tartunk, egy óra alatt felérünk a csúcsra. 
A nehezebb szakaszokon (nem hosszú) láncok segítik a haladást. A Piz Bőén 
nem voltunk egyedül, erre ne is számítson senki, de mindenkinek jut hely 
bőven. Kereszt, Mária-szobor és a szikla szélére épült Capanna Fássá 
Menedékház vár minket. A kilátás emlékezetes, jól látszik a hófödte 
Marmolada és több más nevezetes magaslat. Ha kipihentük, kigyönyörködtük 
Magunkat, észak felé vesszük az irányt és újabb fél óra alatt leereszkedünk 
A Bőé menedékházhoz. A nehezebb szakaszok itt is lánccal biztosítottak, de 
Száraz időben ezek nélkül is biztonsággal haladhatunk. A katlant körülölelő 
Csúcsok látványa merőben más mint a nemrég látott panoráma, de ez sem 
kevésbé vonzó. A Sella igazi varázsa talán itt érződik a legjobban, néha úgy 
eMzni, mintha idegen bolygón járnánk. Dél felé kanyarodunk, áthaladunk 
túránk egyetlen jelentősebb hófoltján és háromnegyed órás kényelmes 
gyaloglással jutunk vissza a Sass Pordoihoz, a kör bezárult. Itt választhatunk, 
Vagy visszakapaszkodunk utunk kezdetéhez, a Mária menedékházhoz, és 
felvonóval megyünk le (az utolsó 5 óra körül indul), vagy leereszkedünk 
a törmelék lejtőn. Mi ezt választottuk. Erre is rá kell szánni legalább egy órát. 
A felső rész elég meredek, lejjebb pedig megjelennek az alpesi virágok, azok 
’^'ellett sem lehet csak úgy elrobogni.
^úgy-öt órás túrával felkapaszkodhatunk egy fantasztikus világ háromezres 
csúcsára, rácsodálkozhatunk jellegzetes felszíni formáira és összességében 
egy remek túrával lehetünk gazdagabbak!
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A Parcella nienetlékház Lefelé a hegyről
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Utószó, defontos:

Ne feledjük, a Dolomitok éghajlata is hegyvidéki. A csúcsokon a legmelegebb 
nyári napon is 10 - 12 °C-kal hűvösebb lehet a levegő. Júniusig számíthatunk 
jelentős havas területekre, és már szeptemberben havazhat. A túrára célszerű 
kora reggel elindulni, délután gyakran lesz ködös, felhős a korábban tiszta idő, 
záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A vihar a magas hegyekben nemcsak 
ijesztő, de életveszélyes is lehet a villámlás és a csúszós sziklák miatt. 
Ilyenkor a legjobb menedékházban vagy fémektől (via ferrata láncai, lépései) 
távol, lehetőleg ne vízfolyás mellett, gerincen, vagy csúcson leguggolni és 
megvárni a vihar elmúltát.

Kilátás a Parcella menedékháztól



- KERÉKPÁRRAL

Dr. Novotny Iván

Bevezetés

zarándoklat vagy magyarosabban a búcsújárás ősi, katolikus 
hagyomány. Bálint Sándor író megfogalmazása szerint: 
„A búcsújárás katolikus népünk egyik legnagyobb élménye, nem 

csak lelki hatásaiban, de egyéb emberi vonatkozásokban is... kivonulás az 
otthoni környezetből, ahol minden a földi munkára, feladatokra emlékeztet... 
felülemelkedés a megszokott mindennapokon... a keresztény, katolikus lélek 
színeváltozása ez.” (Búcsújáró magyarság, Sacra Hungária kiadása, Kassa, 
1944.)
Az idézett megfogalmazás nagyon közeli rokonságban van nyári, kerékpáros 
vándorlásaink célkitűzésével: elszabadulni otthonról, a megszokott 
kényelemből, legalább arra a két hétre elfelejteni a világ gondját-baját, csak a 
Csapat, az utazás, a látnivalók, az élmények örömének élni.
^ég nagy nyári vándorlásaink kezdetén, megkíséreltük a két célkitűzést 
egybefonni, kerékpártúrát szervezni Európa talán leghíresebb zarándok
útvonalára, a spanyolországi Camino de Santiago, azaz a szent Jakab 
2arándokút teljesítésére. E rendhagyó túra útvonalát, eseményeit igyekszem a 
következőkben az érdeklődő elé tárni.
Ez a zarándokút idősebb szt. Jakab apostol (spanyolul: Santiago) sírjához 
Vezet, mely fölé hatalmas bazilikát építettek (X-XI. sz.), s e templom körül 
fejlődött ki Santiago de Compostela városa, Spanyolország ÉNy-i sarkában. 
Szt. Jakab apostol
Ki is volt ez a szt. Jakab? Az újszövetségi szentírás több helyen is emlegeti. 
János testvére, vele együtt Jézus első tanítványai közé tartozik (Márk 1.19.). 
^éterrel és Jánossal együtt tanúja Jézus színeváltozásának, később Jairus 
leánya feltámasztásának. Az is Jakab, aki testvérével, Jánossal az Úr jobbján 
es balján akar ülni a mennyországban, és aki máskor az istennyilát akarja 
lehívni a szamaritánusokra, mert nem adtak szállást (Lukács 9.54.). Tanúja 
v°lt Jézus feltámadása utáni megjelenésének (János 21.2.) és 
Mennybemenetelének.. Az első volt az apostolok közül, aki vértanúságot 
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szenvedett: Heródes fejeztette le 
Jeruzsálemben a negyvenes évek elején. 
Földi maradványait a hívek biztonságos 
helyen akarták tudni, valószínűleg ezért 
vitték az akkori római birodalom 
legtávolabbi sarkába. Szt. Jakab 
Spanyolország védőszentje. Különös 
égi segítségének tulajdonítják 
a reconquista, (a mórokkiűzése) sikerét, 
ezért a spanyoloknál „matamoros” 
(mórölő) a mellékneve, lóháton, 
karddal ábrázolják. Európában 
a zarándokok védöszentjének tekintik, 
zarándokruhában ábrázolják (köpeny, 
széles karimájú kalap rávarrt 
kagylóval, kezében bot, víztartó tök). 
Szt. Jakab sírjához már a IX. századtól 
megindultak a zarándoklatok, később, 
a XI-XII. sz.-ban ez a mozgalom
tömegessé vált. Egész Európából gyalogoltak emberek, csoportok paz aostol 
sírjához. Magyarok is szerepelnek a feljegyzésekben. A kontinens különböző 
helyeiről érkezők a Pireneusok É-i oldalán fekvő Saint-Jean-Pied-de-Port 
városkánál találkoztak, s onnan, nagyobb csoportokban, együtt tették meg 
a mintegy 900 km-es utat Santiagóig. A zarándokokat segítette a világ 
bizonyára első útikalauza, a XII. sz.-ban íródott „Codex Calixtinus”, 
másnéven „Líber sancti Jacobi”, azaz Szent Jakab könyve. Ennek ötödik 
kötete hihetetlen részletességgel írja le az útvonalat, kitérve az egyes vidékek 
lakóinak természetére (baszkok!), a víznyerőhelyekre, gasztronómiai 
specialitásokra stb. A vatikáni könyvtárban őrzött könyv segítségével lehetett 
a XX. sz.-ban a középkori zarándok-útvonalat rekonstruálni, s azóta újra 
ezrek járják évente, többnyire gyalog, de a kerékpárral, vagy lóháton való 
teljesítés is elfogadott.
A túra
Jó egyévnyi tervezés, előkészítés után, 1994 júliusában indulunk útnak. Nein 
kerekezzük végig Európát, annyi időnk nincs. Bérelünk egy mikrobuszt, 
amivel a már említett kezdőpontig, Saint-Jean-Pied-de-Port-ig utazunk. W 
összerakjuk a bicikliket, s kezdődhetett a zarándoktúra. Úgy kalkuláltunké 
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hogy szt. Jakab napjára, 
július 25-ére érjünk a célba. 
10 napunk van rá. Hegy
mászással kezdődik, és 
esővel. A ködös Ibaneta- 
hágó csak 1057 m magas, de 
megdolgoztat. A hágón álló 
kápolnában régen mindig 
volt egy ügyeletes barát a 
közeli Roncesvalles 
kolostorból, akinek köteles
sége volt köd esetén
a harangot húzni, hogy
a zarándokok el ne tévedjenek.
Roncesvalles XII. sz.-i temploma és kolostora az első állomás. Kiváltjuk
2arándokigazolványunkat, mely a zarándokszállások ingyenes 
•génybevételére jogosít, és a benne összegyűjtött pecsétekkel igazolhatjuk 
majd Santiagóban, hogy valóban 
teljesítettük az utat. Változatos, 
hegyvölgyes, de nagyon szép úton 
küzdjük át magunkat a Pireneusok 
hegyláncán. Ha lehet, mindig a kijelölt 
2arándokúton kerekezünk (sárga 
turistajelzés), néha - ha ez bicikliz- 
hetetlen - a legközelebbi, párhuzamos 
thűúton.
Pamplonába a híres, egyhetes Fiesta 
uttáni reggel érkezünk. A hangulatosnak 
Mondott város csata utáni képet mutat.

tereken tántorgó, vagy hortyogva alvó 
részegek, az utcákon szemét, üveg
cserép, penetráns bűz. Menekülés- 
szerüen távozunk.

Eunate. Panta rhei - minden változik, 
szól a híres mondás, de az itt nem igaz.

hb. 800 éves, hatszög alaprajzú, 
román stílusú, egyszerűségében is 

Útjelző ko
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megkapóan gyönyörű 
temetőkápolna a gabona
földek közepén valóban 
a változatlanságot, 
a nyugalmat, a békét 
sugározza. Csendben ülünk 
a templomot kerítő árkádok 
között, s engedjük hatni 
a középkor hangulatát. Annak 
idején ide temették az úton 
elhunyt zarándokokat. Én is itt 
szeretnék pihenni, ha nem 
érhetnékhaza!
Puente de la Reina a királynő hídja adja a nevét a következő városkának. 
Az Arga folyón átívelő köhidat Erős Sancho navarrai király felesége építtette 
a zarándokok számára a XI. sz.-ban. Lépcsős gyaloghíd (mint a mostari, de 
nagyobb), az autók nem tudták tönkretenni, és szerencsére senkinek sem jutott 
eszébe, hogy szétlője.
Szédelgünk a hőségtől. 
Apróbb helységeken 
haladunk át, mint pl.
Cirauqui, ahol a középkor óta 
látszólag semmi sem 
változott. Egy darabon római 
út hatalmas kövein döcögünk. 
Balázs tolja, mert félti 
versenybringáj ának kerekeit.
Estella - Navarra egykori 
királyi székvárosa csodálatos 
román-gót átmeneti templo
maival ejt ámulatba. A S. Miguel templom északi kapuja körül* 
dombormüveket valami nagyon érdekes, zsírkő finomságú, mézszínü kőből 
faragták. A román stílusra jellemző „mandorlában” trónol Krisztus 
a kétnyílású kapu ívmezőjén az evangélisták szimbólunai között.
Az Ega folyó felett a szépen restaurált „zarándokhídon” kelünk át. A főtéren 
áll a navarrai királyok egykori palotája, mely a legrégebbi, teljes épségbe*1 
álló világi épület Spanyolországban.
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44°C árnyékban. A zarándokszállást tatarozzák, tovább kell mennünk. 
Szerencsére előrelátók voltunk, és hoztunk sátrat. Vadkempingezünk.
Az Irache kolostor szerzetesei szőlőt müveinek. A pince előtti díszkútból is 
bor folyik. Kár, hogy éppen most apadt ki! Az eszetlen hőségben nem is

Útakadály

nagyon hiányzik a borivás, 
bár szívesen megkóstolnánk, 
vajon jobb-e mint a villányi.
Lassan rájövünk, hogy át kell 
állnunk az itteni életritmusra, 
heggel bringázunk, az 
elviselhetetlen forróságú déli 
órákban árnyékban pihe
nünk. Négy óra tájban 
'ndulunk újra, és sötétedésig 
(fél 10-10) hajtunk. Viana 
nagy temploma (XIV. sz.) 
a város legmagasabb pontján 
all. Esküvőre gyülekeznek, amikor odaérünk. Na, ezt megvárjuk hadd lássuk, 
milyen szép egy spanyol mennyasszony de mennyasszony sehol. Negyedóra 
ls eltelik, a vőlegény egyre idegesebben toporog a templom bejárata előtt. 
Lgyszerre piros sportkocsi fékez, s kipenderül belőle az ara. Gyors puszi az 
Egálomtól már se élő, se holt vőlegénynek, aztán már vonszolja is karonfogva 
a bejárat felé, mielőtt még szegény egyetlen szót is ejthetne. Sokat hallottam 
a spanyol temperamentumról...
^ana temploma egyébként arról híres, hogy ide temették 1507-ben a hírhedett 
Cesare Borgiát, „Róma bikáját”, akit VI. Sándor pápa féktelen életmódja 
miatt távolított el Rómából. Dísz-szarkofágja az oltár előtt állt. Később 
azonban a vianaiak úgy döntöttek, hogy egy ilyen életű ember nem méltó 
ehelyre, ezért exhumálták, és csontjait kutyák csontjaival keverve a templom 
küszöbe elé temették, hogy mindenki, aki a templomba jön, taposson rajta. Ma 
szerény márványtábla jelzi a bejárat közelében az immár másodszor 
áthelyezett maradványok helyét.
Navarrát elhagyva Ó-Kasztíliában folytatódik az út. Logroño, Navarrete, 

Ventosa, egy kisebb hágó után Nájera következik a Jakab-hegyire 
emlékeztető színű, vörös sziklafal tövében. Ebből a köböl épült a szép, gótikus 

Sta Maria la Real templom, több navarrai, kasztíliai és leoni király 
nyugvóhelye.
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A garázsszerü, zsúfolt, szellőzetlen zarándokszállásnál sokkal jobban is 
aludtunk már.
Santo Domingo de la Calzada, azaz az útépítő szent Domokos városában 
a zarándokszálláson nagy örömmel fogadtak, mint első magyarokat. Vasárnap 
lévén misére mentünk a szent sírját is rejtő, nagytemplomba. 
Meglepetésünkre a templomban, egy falba épített ketrecben élő fehér tyúkot 
és kakast látunk. A szokatlan látványnak érdekes története van. 
Szt. Domokos (XI.sz.) nevéhez a Jakab-zarándokok számára épített utak es 
hidak mellett több csodatétel is fűződik. Ezek közül az egyik a „ tyúkcsoda ’ ■ 
Egy Santiagóba tartó német zarándokcsalád (apa, anya, nagyfiú) szállt meg 
éjszakára a városban, az egyik háznál. A gazda lánya szemet vetett a fiúra, de 
az nem akart 'kötélnek állni'. A lány, bosszúból egy ezüst kelyhet csempészett d 
fiú tarisznyájába, s miután reggel a zarándokok továbbindultak, tolvajlásért 
feljelentette őket. A zsandárok utánuk mentek, s a fiút, akinél a kelyhet 
megtalálták, a bíró elé állították. A bíró a fiút kötél általi halálra ítélte, 
a szülőket pedig kitoloncoltatta a városból. A visszalopakodó szülők a fiukét 
a kötélen függve, de élve találták szt. Domokos tart mondta. A szülők 
a bíróhoz siettek, aki éppen sült csirkét evett. Mese - mondta a bíró a szülők 
elbeszélésére - akkor hiszem el, amikor ez a sült csirke kirepül a tányéromból- 
S csodák csodájára, a sült csirke szárnyra kapott, s nagy kotkodálássdl 
kirepült az ablakon.
Redecilla dél Camino csendes kis falu. Templomának egy sötét 
beszögellésében egy darab kőből faragott keresztelőkút áll, külső oldalán 
a 'mennyei Jeruzsálem' falai vannak reliefszerüen kifaragva, úgy, ahogy 
a jelenések könyvében olvasható.
Az Oca-hágó nem rosszabb, mint Árpád-tető, de amikor percekig megY 
mellettem egy kamion, és a motorházból, meg a kerekekből sugárzik 
a forróság, pedig egyébként is 40° van, akkor gondolkozom azon, hogy miéá 
is nem a Nord Cap-ra indultam biciklizni.
San Juan de Ortega kolostorában egyetlen szerzetes él. Az épület nagy részét 
zarándokszállásnak rendezték be. A ház előtt üldögélünk, mert a gyalogosoké 
az elsőbbség, mi csak 8 óra után mehetünk be, ha marad hely. Maradt- 
A szentmise után a barát nagy kondérból hagymalevest mer mindenkinek- 
Kenyeret is kapunk hozzá.
Reggel a szerzetesek gregoriánénekére ébredünk (magnóról). Megvárjuk- 
míg a gyaloglók elindulnak, hogy mi is bejuthassunk a mosdó (és egyéb) 
helyiségekbe. Reggelit is kapunk: vajas kenyeret, tejet, amennyit akarunk- 
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Meg útravaló jó tanácsokat spanyolul, amiből persze nem sokat értünk. 
Burgos, Kasztília fővárosa, egykori királyi székhely, 170 ezres nagyváros. 
Az euro-uniform külváros reggeli forgalmán keservesen verekedjük 
at magunkat. A belváros azonban kárpótol. Vára 884-től 1813-ig minden
°stromnak ellenállt, Napóleon serege 
vette be és rombolta le. Romjairól szép 
a kilátás a belvárosra, a fenséges kated- 
tólisra.
A kéttornyú, gótikus katedrális mintha 
csupa csipke lenne. A kölni dómhoz 
hasonlítható, s ez nem véletlen: az onnan 
’devándorolt Hans mester (Juan de 
Colonia) és leszármazottai építették 1221- 
tól 300 éven át. Karcsú, szinte légies 
tornyai mögött a négyezeti kupola, ezernyi 
C1zellált kötornyocskájával mint egy 
korona, szinte lebegni látszik. A három
hajós, kereszthajós templom szentélye 
helül körüljárható (s ez beletartozik 
a zarándokúiba!). A kupola alatt van 
a reconquista hőse, Rodrigo Diaz de Vivar, 
tsmertebb nevén: El Cid és felesége 
stremléke.
A túra legnagyobb építészeti élménye számomra a gótika ezen égbetörő 
Nrneke. És alig pár lépésre egy újabb csoda: a San Nicolas de Bari templom 
(XV.sz.) oltárképe gyanánt szolgál az a hatalmas alabástrom-dombormü, 
'helyen 465 emberalak van kifaragva.
Akatedrális előtti téren zajlik az élet, nyüzsög a piac népe. Nekik a csodálatos 
templom mindennapos látvány. A tér másik oldalán az egykori városkapu áll, s 
híd vezet át az Arlanzon folyón. Innen a Paseo dél Espolon platánfáinak hűvös 
árnyékában sétálunk (érdekes, hogy a fák vezérhajtását kivágták, ezáltal 
tezszintesen terjeszkednek, nagyobb árnyékot adva). A sétány végén Cid 
cvasszobraáll (Pátzay pécsi Hunyadi szobrára emlékeztet).
Urgos után sivár, fátlan vidéken tekerünk. Eltérünk a zarándokútrtól, hogy 

Qlmilos de Sasamon várát megnézzük. Nagy csalódás. Az egyik frontja ép 
tennék képe volt az útikönyvben), a többi rész rom.
'mnt mérnöknek nagyon érdekesek az úttal párhuzamosan épített árkok, 
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helyenként betonvályúk, melyeken gravitációsan vezetik el messze 
kilométerekre az öntözővizet a folyóból. Az útkereszteződéseknél a 
közlekedőedények elvét alkalmazzák.
Sahagun: mivel követ csak nagyon messziről lehetett volna hozni, 
a XII.-XIII. sz.-i templomok téglából épültek. Stílusuk is egyedi, spanyol 
specialitás: a román és a mudejár keveréke. (Mudejárnak a mór (arab) 
építészeti formákat alkalmazó építészeti stílust nevezik.) Az egyik 
templomban közelről láthatjuk a nagypénteki körmeneten vitt szobrokat, 
golgotajeleneteket. Az ember nagyságú szobrok, 4-5 alakos jelenetek 5-8 
négyzetméteres dobogókra vannak erősítve, melyek oldalán kb. 20 cm 
átmérőjű rézkarikák sorakoznak. Nyilván ezeknél fogva viszik őket. Talán itt 
nem csak az öregasszonyok j árnak körmenetre...
Egy francia bringáscsoporttal naponta többször elözgetjük egymást harsány 
üdvözlések közepette.
Sahagun után kétfelé ágazik az út. A Calzada de los Peregrinos és a Reál 
Camino Frances közül - némi tanakodás után - az utóbbit választjuk. Teljesen 
sík vidéken, szinte nyílegyenes, fehér zúzalékkal felszórt út. Bal oldalon fiatal 
platánfák horizontba vesző sora kíséri. - Jé, - itt látszik, hogy a Föld 
gömbölyű-kiált fel önfeledten geográfus-hallgató útitársunk.
Mansilla de las Múlás (a zarándokszállás gondnoka kedves, csinos, fiatal 
hölgy) középkori városfalait elhagyva újra letérünk a zarándokúiról egy 
érdekesnek ígérkező épület miatt. A 913-ban felszentelt, mozarab stílusú San 
Miguel de Escalada templom megérte a kitérő fáradságát. Alig tudok betelni 
a nálunk ismeretlen, mór építészet formavilágát a középkori keresztény 
templomok térképzésével egyesítő, igen érdekes épület látványával, 
részleteinek tanulmányozásával.
Visszafelé a kegyetlen forróságban egy elképzelhetetlenül kietlen, kiégett 
mezőn vezető földúton tekerünk. Fejünk felett hangos károgással keselyűk 
köröznek...
Ismét egy nagyváros, a 130 ezer lakosú León következik. Itt is van hatalmas, 
gótikus székesegyház. Ez is gyönyörű, de egészen más, mint a burgosi, pedig 
nagyjából egyidőben épültek. Ez a francia-gótikát követi, Chartres és Reims 
katedrálisával egy sorban szokták emlegetni. A háromhajós, keresztházas, 
szentélykörüljárós belső tér legcsodálatosabb elemei a hatalmas, színes 
üvegmozaik ablakok. Szinte nincs is fal, csak ablak, s a legtöbbje meg 
a XV.sz.-ból való. A pótlások is olyan műgonddal készültek, hogy cN*' 
szemek meg sem tudják különböztetni. Három napon belül két ilyefl
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köcsipke-csodát látni - már csak ezért 
érdemes nekivágni ennek az útnak. 
Egy nagyvárosban biciklivel közlekedni 
nem tartozik a kellemes élmények közé, 
Leonból is hamar továbbállunk. Szép
ségeivel, műemlékeivel napokat el lehetne 
tölteni, de hajt az idő is, ha 25-ére 
Santiagóba akarunk érni. 
Újabb templom, de kívülről egészen más. 
Astorgában vagyunk. A Santa Maria 
székesegyház főhomlokzata a XVII. sz. 
második felében készült. Stílusa megint 
Csak spanyol specialitás, a platereszk.

teljes felület dombormüvekkel díszített, 
rnint egy barokk ötvösmunka. ízlése 
válogatja, nekem a gótika jobban tetszik, 
akár német, akár francia. Ez volt 
az egyetlen nagyobb templom, aminek 
a belsejét nem nézhettük meg. A templomtól nem messze álló, szürke 
gránitból épült püspöki palota szinte puritánnak tűnik a szomszédos pompa 
mellett, pedig ez sem akármi, Antoni Gaudi, a világhírű katalán építész 
ePítette 1910 körül, a rá jellemző neogót stílusban. Benne kapott helyet 
a Museo de los Caminos, a Camino-múzeum. A palota előtti park fáinak 
árnyékában jólesett az ebéd utáni pihenés.

többnyire sík vidék után hegyek következnek. A zarándokúton izzadunk 
Rabanal-hágó (1504 m) felé.
tetőn áll a Cruz de Ferro, 

aVaskereszt, ami nem olyan, mint 
képzeltük a nevéből. Egy nagy 
kőhalom közepén, kb. 5 m-es 
karúd tetején van a nem túl nagy 
Vaskereszt. A zarándokok egy-egy 
uJabb követ, kavicsot dobnak 

halomra. A vele szemben álló, 
Is modern kápolna árkádja alatt 

P'henjük ki a hegymászást.
égre lefelé! El Acebo bájos,

I A Rabanal-hágó
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egyutcás falu. Az egyemeletes kőházak emeleti részén, konzolokon, nyitott 
fatomác, ahova külső lépcső vezet fel.
Molinaseca zarándokszállása tele van. Az udvarán verünk sátrat. Ott tanyázik 
egy fiatalokból álló zarándokcsapat is. Vacsora után halkan beszélgetnek, 
énekelnek. Balázs sátra egy arrogáns franciáé mellett áll. Este ránk szól, hogy
ne beszélgessünk, hajnalban 
odapisil a sátor mellé, nagy 
zajjal pakol és Balázs 
sátrának cövekeiből is 
magával visz néhányat.
A következő várhoz nem kell 
kitérőt tennünk. A Castillo las 
Templarios a templomos 
lovagok XII. sz.-i hatalmas 
vára Ponferrada köz
pontjában áll. Kívülről szinte 
épnek látszik, a falakon belül 
csak rom. A lovagok a zarán
dokok védelmét, a zarándokút biztonságát voltak hivatva szolgálni.
A számomra kissé lengyeles hangzású Villafranca dél Bierzo 
völgykatlanban fekszik. Sok temploma közül a dombon álló ferencest 
a hagyomány szerint maga Assisi szt. Ferenc alapította. (Ö is volt Jakab' 
zarándok.) Román kapuzata elöl szép kilátás nyílik a város háztetőire.
A meleg már nem olyan szörnyű, inkább a hegymenet izzaszt, amikor 
az 1300 m magas Cebreiro hágót ostromoljuk. Fenn néhány ház és egy kis, 
puritán templom. Nyers köböl épült mind. A házak a kelta örökség szerint 
ovális alaprajzúak, nádtetősek.
A templomocska nevezetessége az 1300-ban történt Oltáriszentség-csoda- 
A miséző szerzetes nem vette komolyan, nem hitte igazán, hogy a szentmisében 
az ostya Jézus testévé, a bor Jézus vérévé változik. Áldozáskor ez valóban, 
mindenki szemeláttára megtörtént, az ostya hússá, a bor vérré vált. A paténü 
és a kehely, melyekben a csoda megtörtént, a jobb oldali apszis oltárán 
láthatók.
Az Alto el Poio (hágó 1337 m)-ig az 1300 m körüli magasságban marad az út. 
A hágón váratlanul megcsap a tengerről jövő, hűvös, galíciai szél. Az itt 
felállított, bronz zarándokalak is a kalapjához kap, mint ha el akarná vinni 
a szél. Hosszú lejtőn zúgunk le, mint a fergeteg. A levegő lehűlt, a menetszél 
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Is hüt. Dideregve fogom a kormányt. 
Dzsekim az autóban. Végül a térképet teszem 
a mellkasomra, a póló alá. Triacastela-ig tart 
a gurulás. Egy szép, zöld rét (de rég láttunk 
utoljára ilyet!) egyik felén cserkésztábor. 
A másik sarkában mi is sátrat verünk. 
Meghívnak vacsorára.
Tovább az országutat választjuk. Dúsan 
zöldelö erdők között érünk a víztárolóvá 
duzzasztott Miño folyóhoz. A túlparti 
Puertomarin város eredetileg a folyó- 
völgyben állt, a víztározó megépítésekor 
telepítették a dombra. A főtér közepén 
tekintélyt parancsoló, lakótoronyszerü 
bástya, amiről kiderül, hogy templom. 
M Xll.sz.-ban a Máltai Lovagrend által 
ePitett, erődszerü templomot kövenként, 
megszá-rnozva hozták fel a völgyből és építették fel az eredeti formájában új 
helyén,
Santiagohoz közeledve egyre több a zarándok. A szállások tömve, még jó, 
b°gy hoztunk sátrakat.

cél előtt egy dombra kell felmenni. Ez a 
Monte del Gozo (= Mons Gaudi, az Öröm 
IT V

egye). Nevét onnan kapta, hogy ide felérve 
Pillanthatta meg a zarándok hosszú útjának 
végcélját, Santiago városát. A tetőn álló 
2arándok emlékmű két kalaplengető bronz- 
a'akja is ezt fejezi ki. Pécs városa, templomai 
^eménypusztától látszanak hasonlóan, azzal 
a különbséggel, hogy Santiago nem 
hegyoldalban, hanem síkon fekszik, 
ulius 24-e délutánján a város szélén 

foglalunk helyet egy zarándokszálláson, 
/.érni pihenő után begurulunk Santiago 
ózpontjába. A hangulatos, ódon belvárosban 

a|'g lehet mozogni az embertömegtöl. 
Megkeressük a zarándokirodát, megkapjuk ¡'uertomurinok I
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a zarándokút teljesítését igazoló, latin 
nyelvű okleveleinket, aztán elvegyülünk 
a tömegben. Minden téren, sarkon van 
valami produkció. A székesegyház egyik 
oldalán politikai népgyülés Galicia 
függetlenségét követeli! Nekem a másik 
oldalon a középkori diáknótákat éneklő, 
korhű ruhákba öltözött egyetemi hagyo
mányőrző együttes műsora jobban tetszett. 
Nyüzsgő hangyaboly a város, még 
a szuvenírbolt előtt is sorba kell állni, pedig 
igen sok van belőle. A székesegyház 
(XI—XIII. sz., a ma álló legnagyobb román 
stílusú templom Európában) csendes és 
kellemesen hűvös.
A hatalmas, háromhajós bazilika enteriőrje 
magával ragadó, lélekemelő. Alig hallatszik
be a külső lárma. Zavartalanul megkö-szönhetem egy rövid imával, hogy 
elértünk idáig. Majd körülsétálunk, megnézzük a szent aranyozott szobrát a 
főoltáron, koporsóját a szentély alatt és a főbejárat csodás köfaragványait-
Egy németül tudó ifjú hölgy figyelmeztet, 
hogy ha a holnapi ünnepi nagymisén 
ülőhelyet akarunk kapni, legalább két órával 
előbb legyünk itt.
A szt. Jakab-napi ünnepi mise elképzel
hetetlenül nagy ceremóniával zajlik. 12 
püspök concelebrál, kormánytagok, nemes 
urak és hölgyek, két zenekar, három kórus, 
hosszú beszédek, hatalmas tömeg. A mise 
végén lép működésbe a Botafumeiro, a 
hatalmas füstölő. Képzeljen el a kedves 
olvasó egy templomi füstölőt, ami kb. 
másfél méter magas, egy halászléfözöüstnyi 
parázs van benne, egy kilóra való tömjént 
szórnak rá. Azután a kupola közepéből függő 
kötéllel egy kissé megemelik, majd lengésbe 
hozzák. A köteleket 8 ember kezeli, 
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s a füstölő egyre nagyobbakat leng, 
míg csaknem eléri a kereszthajó 
boltozatát. Füstje, zúgása betölti a 
templomot, miközben az orgonán 
fenséges melódia szól... Felejthetetlen 
élmény!
A napot elcsavarogjuk a városban, 
elvezve az ünnep, az ünneplő emberek 
hangulatát. Egy pécsi lánnyal is 
találkozunk. Ezzel befejeződik túránk. 
Másnap indulunk hazafelé a bérelt 
mikrobusszal.

Zárszó 

befejezésként azt szeretném kiemelni, 
h°gy a zarándokút Spanyolország 
belső tájain vezet. Nem a tengerparti 
kirakatot, zsibvásárt láttuk a túra során, 
hanem a spanyolok hétköznapi életét, 
s ez számomra sokkal érdekesebb volt. 
Ugyanakkor nem volt hiány jeles 
műemlékekből, egyéb látnivalókból 
Sem. Ez a zarándoktúra mindannyiunk 
fámára maradandó emlék.
Lelki szempontból csak saját benyo
másaimról beszélhetek. Nem a nagy
mise jelentette a lelki élményt. Sokkal 
mkább az a sok zarándok, akikkel nap 
mint nap találkoztunk, akik fáradt- 
Sagot nem kímélve, kitartóan egy cél 
felé igyekeztek, s ezt a közös célt 
4 földi dolgoktól elvonatkoztatva is 
élelmezhetjük...

Santiago, Zarándok emlékmű
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Mccseki Karsztkutató Csoport 1972-ben alakult meg, 15 alapító 
taggal, alapítója Rónaki László. A csoport tudományos igényű 
kutatásokra szerveződött az Uránbánya támogatásával. Ekkor a 

csoportnak a Mecsek és a Villányi-hegység egész területére kiterjedő kutatási 
engedélye volt. A jelenlegi kutatási területünk a Nyugat-Mecsekben 
a Büdöskút környéke, aktív taglétszámunk 25 fö. A Spirál-víznyelő története 
1977-ben kezdődött, amikor elődeink egy karvastagságú lélegző lyukat 
kezdtek el bontani a Büdöskúti-patak medrében. A lefelé tartó járat 
spirálszerüen csavarodott, innen származik a „Spirál-víznyelő” elnevezés. Tíz 
rnéter mélyen elérték az ún. „Tízes-aknát” ahova drótkötél-létrát szereltek be, 
majd folytatták a bontást. De a nyári esőzések miatt megáradt patak 
beomlasztotta és hordalékkal feltöltötte a bejáratot. Közel tíz év telt el, amikor 
1986-ban Rónaki László vezetésével, a bejáratot újra kiásták. A megszorult 
kőtömböket HILTI vésögéppel szétvésték, a pataki hordalékot kitermelték. 
A Tízes-akna alatt, a nyelő végpontján tovább folytatták a feltáró kutatást. 
Azonban a természet újra közbeszólt és a megáradt patak ismét betemette 
a barlang bejáratát. Újra tíz év telt el, mire az újjáalakult Mecseki Karsztkutató 
Csoport 1996-ban Rónaki Laci bácsi útmutatásával kiásta a bejáratot. Most 
bonban okulva az előzményekből, három beton kútgyürüvel emeltük ki 
a barlang bejárati nyílását a patakmeder szintjéből, így megóva azt az 
aradattól. Elértük a „Tízes-aknát” és érintetlenül megtaláltuk a '77-ben 
beszerelt drótkötélhágcsót, melyet még 2004-ig használtunk is!
Néhány mérföldkő a barlang történetéből: 1996 nyarán bejutottunk a közel 
12 m magas Előd-terembe és feltártuk a közel 70 méter mély Szaniszló-aknát, 
a Nagy-hasadékot. Még ebben az évben elértük a két ellentétes irányú vizes 
járatot. A keleti ágat szifon zárta le, de a nyugati ágban 60 m-t tártunk fel: 
^ízeséses-terem, Verecke-terem, Verecke-folyosó és a Nagy-felszakadás. 
2000-ben a keleti ág bejáratában vízszintsüllyesztést hajtottunk végre, 
Cs bejutottunk a Reménytelen-szifon termébe. Néhány éven keresztül 
a Reménytelen-szifont próbáltuk áttörni. Azonban az előrejutás nehézsége 
miatt 2007-2008-ban visszatértünk a nyugati ágba. Időközben újabb aknát, 
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termet és járatokat, tártunk fel áttörési pont után kutatva. 2008-as év elején 
a nyugati-ág végpontján az omladékban bontva, itt is elértük a karsztvíz
szintet. Az egyre lassuló előrejutás miatt májusban új kutatási pontokat 
keresve egy keskeny hasadék keltette fel a figyelmünket. A járhatatlanul szűk 
hasadék oldalfalát borsókő fedte. Nagy teljesítményű kézi reflektorral 
bevilágítva a túloldalon üreget véltünk felfedezni. A szűkület átbontása után 
egy 15 m mély hasadék tetején álltunk, melynek szélessége itt sem haladta 
meg a 60 cm-t. Az alján 1 m-re is kitágult az üreg és itt is borsókövek borították 
a falat. Ezért kapta a „Borsóköves-hasadék” nevet. Itt hatalmas kövek 
feküdtem egymáson, de a kőtömbök között hideg huzatot éreztünk. Mielőtt 
a sziklák kiemelését megkezdtük volna, szerettünk volna megbizonyosodni 
arról, hogy nem a már feltárt alsó szakaszokból érkezik a huzat. Ehhez füstre 
volt szükség. Egy bevásárlóközpontban beszereztem egy tucat süsü- 
füstgolyót (egész évben használható pirotechnikai eszköz), majd a végponton 
egyszerre indítottam el. A füst nem a Borsóköves-hasadékon keresztül 
távozott, ezért elkezdődtek a munkálatok. Az 50 - 150 kg-s köveket 
kötéltechnikai módszerekkel emeltük fel és deponáltuk a hasadék két végén- 
Szeptemberben elfogytak a sziklatömbök és már csak kemény agyag zárta 
a járatot. Egy szeptemberi kutatási nap folyamán lassan elfogyott az agyag is, 
és láthatóvá vált az igen szűk és keskeny átjáró. Egy kutatási nap végén fáradt 
voltam az agyag zsákolásától és depózásától, de bcpróbálkoztam a lyukba- 
A kezeim csak külön-külön, a vállam kifordítva fért be. Átpréseltem magam 
egy igen szűk lapítón és felülve döbbenten tapasztaltam, hogy tágas 
járatban ülök!
Az oly sok éves kutatás folyamán sokszor jutottunk át szűkületen, de 
mindannyiszor csupán rövid járat és újabb bontás várt reánk. Most azonban 
éreztem, hogy itt valami másról van szó. A kimerültségtől csak ketten néztünk 
körül az új részben, de továbbindulni nem mertünk, hiszen közel 100 m 
mélyen voltunk és még ki is kellett másznunk a felszínre. A következő 
leszállásnál már újult erővel indultunk neki az ismeretlennek. Balázs Laci a 
Borsóköves-hasadék bejáratáig jött, innen biztosította utunkat. Négyei1 
indultunk tovább, Mihovics Gabi, Gál Gyuri és Németh Kornél követett- 
Az első terembe beérve több továbbjutási lehetőség is kínálkozott, 
de a legnagyobb szelvényt választottuk. Azonban egy szűkület utunkat állta- 
A nálunk lévő kicsiny kalapáccsal sokáig kopácsolva ütögettük le a kő éleket- 
El is neveztük ezt a részt „Kalapácsos-átjárónak”. Gabi és Gyuri a szűkület 
miatt itt egy kissé lemaradt vagy az is lehet, hogy a Kornéllal mi „szaladtunk 
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eIöre, már nem tudni. De rövid négykézlábas szakasz után újra egy teremben 
voltunk. Egy billegő kövön felmászva kutattuk fel a továbbjáratot. El is 
neveztük a termet „Ingókö-termének”. Fent az omladék tetején járat sötétlett. 
Felmásztam, bementem, és már kiabáltam is a Koméinak. A fekete űrben 
álltám, minden egyes szavam dübörögve visszhangzott. A terem méretei 
szinte sokkoltak. Koméi pillanatok alatt utolért, és én már rohantam is vissza 
a két társamért. Ok is hallották az öblösen zengő hangot, és gyorsan másztak 
fel hozzánk. A teremben együtt sírtunk és nevettünk. Nem hittük volna, hogy 
niég a mi életünkben ilyen áttörés lehetséges. A méretek lenyügözőek voltak. 
Ma már tudjuk pontosan, hogy a Spirálszíve-terem hossza 26 méter, 
szélessége 13 méter és a becsült magassága 30 méter. (Ez utóbbit még mérni 
Feli.) Leültünk, nézelődtünk. Ahhoz, hogy egy-egy cseppkőképzödményt 
lássunk, mind a négyünk 
lámpájának fényerejére 
szükség volt. A terem az 
elnevezését egy csodálatos 
szív alakú cseppköképzöd- 
niényéröl kapta. Akkor és ott 
számba vettük mindazon 
embereket, akiknek az áldo
zatos munkája lehetővé tette 
ennek a csodának a meg
tapasztalását, feltárását. 
Rögtön ki is jelöltük a követ
kező hétvége mindkét napját 
kutatási napnak, melyen
a csoport tagjait is levezetjük a hatalmas új járatrendszerbe. Az átélt 
élményektől kissé megrészegülve értünk a felszínre. Otthon pezsgőt 
bontottunk, és értesítettük a csoport tagjait. Az új feltárás fő járataiba 
a felméréshez-térképezéshez szükséges úgynevezett poligont vezettünk 
Vegig. Az újonnan feltárt rész föjáratainak hossza 203 méter. Négy nagy 
termet tártunk fel eddig. Ezek közül a Spirálszíve-terem a Mecsek hegység 
eddig ismert egyik legnagyobb barlangi terme. Mi ezt az újonnan feltárt ősi 
Jamtrendszert kapunak vagy előszobának tekintjük. Talán rajta keresztül 
bejuthatunk végre az oly régóta keresett Vízfő patakos járataiba.
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 JERVZSÁLEM KAPUi

  Trebbin Agost

edves meghívásnak tettem eleget 2008. év májusában. Izraelben 
jártam. Tíz felejthetetlen és rövid napot töltöttem el ebben a 
gyönyörű és gazdag országban. Sokat láttam, de sajnos sok 

mindenről lemaradtam. Most mégis az emlékek és élmények súlya alatt 
próbálom felidézni a látottakat.
Mi volt a legnagyobb élmény? Gondolkodás nélkül, szinte automatikusan 
válaszolok: természetesen Jeruzsálem!
Kissé naiv elképzeléseim szerint úgy gondolkodtam, hogy szombat lehet az a 
nap, amikor sokat láthatok Jeruzsálemből. Sajnos bizony nem így történt. 
Izrael milliós fővárosában, Jeruzsálemben nincs nyugodt, eseménytelen nap. 
Köztudomású, hogy Jeruzsálem történelmi belvárosa négy vallási negyedre 
oszlik: úgymint zsidóra, keresztényre, muszlimra és örményre. Pénteken a 
muzulmánok, szombaton az izraeliták, vasárnap a keresztények ünnepük a hét 
Úrnak szentelt napját. így azután, ha ennek a régi-régi városnak valamelyik 
negyedében nyugalom is van, a másikban annál lüktetőbben zajlik az élet.
A remek izraeli sztrádákon, a 120-as tempóban száguldó autókkal gyorsan 
Jeruzsálem határában 
találja magát a turista.
A távolban feltűnnek 
Jeruzsálem óvárosának 
sok történelmi vihart átélt 
falai és kapui. Közelükbe 
érve szinte hallom az 
évezredes kövek suttogó 
hangjait. Mesélnek 
dicsőséges népekről, 
nagyszerű honfoglaló 
harcokról, szabadság
küzdelmekről, meg nem 
értésről, a tolerancia teljes 
hiányáról, az emberek 
értelmetlen egymás iránti 
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gyűlöletéről...A ma látható falak és kapuk nagy részét Nagy Szulejmán 
szultán (1494-1566) építtette 1538-1542 között.
Jeruzsálem a nagy világvallások szellemi találkozó központja. Szent Város, 
a Béke Városa, Krisztus szenvedésének megrendítő színhelye, az emberiség 
megváltásának szimbóluma. Milyen rokonértelmü, magasztos kifejezések, de 
azután mégis mennyi történelmi tragédia és szenvedés választja el őket 
egymástól.
Megszentelt, magasztos építészeti emlékek: a Siratófal, a Szentsír bazilika és 
a Szikla dóm. Monumentális vallási jelképek és szimbólumok egymás 
szomszédságában. Mind az Isten dicsőségére épültek, mégis gyűlölködés és 
meg nem értés lengi körül őket.

Összefogás helyett maradnak a korunk emberének divatszlogenjei, az 
idegenforgalom, az anyagi haszonszerzés. Pedig ezek még egy népet sem 
tettek boldoggá...
Hát bizony nem akármilyen rutinos 
autósnak kell lenni annak, aki az 
elővárosból be tud vergődni 
Jeruzsálem történelmi belvárosába. 
Először a Jaffa kapunál próbál
koztunk, nem sok sikerrel. Ezt 
a kaput a bejáraton olvasható évszám 
tanúsága szerint 1538-ban építtette 
II. Szulejmán.



Trebbin Ágost: JERUZSÁLEM KAPUI

Ezután a város alatti alagúton keresztül haladva, az ugyancsak forgalmas 
Hazanhanim útra érünk. Most már a muzulmán negyedben vagyunk. 
A forgatag itt sem kisebb, parkolóhelyet találni lehetetlen. Végül is 
megérkezünk. Lélegzetelállító pillanat. Előttünk a csipkéstornyú 
Damaszkuszi kapu.
A római-bizánci időben, 
a Madaba-mozaik térkép 
tanúsága szerint innen indult 
a város két főútvonala, 
a kapunál pedig egy oszlop 
állt, amely Hadrianus szobrát 
tartotta. Arab neve épp ezért 
Bab al-amud, azaz Oszlop 
kapu volt. Más nézet szerint 
az Oszlop kapu elnevezés 
abból ered, hogy e ponttól 
mérték az ország városainak a 
fővárostól számított távolságát.
A zsidók Shekhem, röviden Shem kapunak nevezik, mert innen indul az út 
a közeli Shekhem városkába. E város arab neve Nablus, a mohamedánok épp 
ezért Nablusi kapunak is nevezik. A legismertebb mégis a Szulejmán idejéből 
Megmaradt Damaszkuszi kapu elnevezés ugyanis Damaszkusz felé is innen
mdult az út.

Damaszkuszi kapu az 
°városi fal legnagyobb és 
'egdíszesebb kapuja.

kapuív feletti felirat 
Szulejmánt dicsőíti, aki 

a falszakasz és a kapu 
felépítését megparancsolta, 
^haladunk az évszázados 
kapuzat alatt, és máris 
a sukban találjuk magunkat. 
Hogy mi a suk? Aki már járt 
a Pécsi vásárban egy nagyon
forgalmas napon, annak már lehet némi fogalma róla. De hát ez az igazi! 

Aszűk ódon belvárosi utcácskákban üzletek, kávézók végeláthatatlan sora.
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Van köztük egészen aprócska, de nagyobbak is akadnak szép számban. Ezen 
a szűk helyen a nap minden órájában színes emberáradat kavarog. A világ 
minden részéből összesereglett turisták, egymást túlkiabáló, humuszos arab 
férfiak és szorosan nyakig gombolt ruháikban, kendős arab nők.
És mit árulnak? Mindent! Árulnak itt napi élelmiszereket, déligyümölcsöket, 
divatos farmerokat, bőrkabátokat, háztartási tisztítószereket, 
kozmetikumokat, vízipipákat, szentképeket, kerámiákat. De ne folytassuk 
tovább, a felsorolásnak csak a fantázia szab határt.
A suk biztonságára és a rendre fegyveres izraeli őrség felügyel.
Nem töltöttünk hosszabb időt a muzulmán vásári negyedben. Tartósan nem 
mindenki tudja elviselni ezt a kicsit félelmetes miliőt, a nehéz keleti illatokat, 
amely itt vár a kíváncsi látogatóra.
Tovább autózunk a Sultan Suleiman úton, és kisvártatva a Heródes kapuhoz 
érünk. Ez a kapu is a muzulmán negyedben van. Nevezik Virág kapunak is, 
utalva a homlokzatot díszítő motívumra.
Jeruzsálemben a nap gyorsabban 
múlik, mint másutt. A Siratófal 
felkeresése azonban nem maradhat 
el. Nem is állunk meg az óváros 
egyetlen, keleti bejárójánál, az 
Oroszlános-kapunál. Névadója 
a bejárat feletti két oroszlánt 
ábrázoló relief. A keresztény 
hagyományok szerint Szent István 
vértanút ennek a kapunak 
a közelében kövezték meg. 
A mártírra való emlékezés miatt 
a kaput Szent István kapunak is 
nevezik.
A muzulmán negyedet elhagyva 
végigautózunk a nagy forgalmú 
Yericho sugárúton, ahonnan 
rákanyarodunk az Ofelra. Önkén
telenül balra tekintek. Hirtelen eláll 
a lélegzetem. Alattunk makettként 
tárul fel a Kidron völgye és az 
Olajfák hegye.
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Miden ott van, amiről magányos téli délutánjaimon otthon, Pécsett 
ábrándoztam: a Próféták sírjai, a zsidó temető, Péter tagadásának temploma, 
Páter Noster templom, Mária Magdolna temploma, Nemzetek temploma és a 
Dominus Flevit templom, melynek helyén hajdanában Jézus siratta el 
Jeruzsálemet....
Azután tekintetem jobbra kapom. Ott vannak a befalazott kapuk: 
az Arany kapu és a hármas Hulda kapu.

Közeledünk a Kőtélhez, a Sirató
falhoz. Hosszú sorban állnak 
a zarándokok autóbuszai.
A Kőtél negyedbe a Dung (Szemét) 
kapun keresztül lépünk be, mivel 
a Sión kaput éppen tatarozzák.
A Sión kapu, amelyet másképpen 
még Dávid kapunak, vagy Zsidó 
kapunak is neveznek, a Sion-hegyi 
zsidó városrészbe vezet. Közelében 
van Dávid király feltételezett 
sírhelye.
A Dung kapu igen régi, nevét már az 
Ószövetségben a Biblia is említi, 
Nehemiás próféta leírásaiban 
szerepel. Nevét feltehetően arról 
kapta, hogy itt szórták ki a város 
hulladékát a falon kívüli völgybe.
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Hirtelen nagy lesz körülöttem 
a csend és a nyugalom. Kultúra, 
áhítat és tisztaság. Ezek az első 
impresz-szióim.
Állok a csendes, napsugaras 
jeruzsálemi délutánban, velem 
szemközt a Siratófal. Valami furcsa 
meghatott érzés fojtogatja torkomat. 
Szeretteim jutnak eszembe.
Férfiak és nők külön részben 
járulnak a falhoz. Látok tipegő 
aggastyánokat, fiatalokat, apákat gyermekeikkel, fegyveres katonákat.
A fal felé fordulva, hajladozva imádkoznak. Néhányuk arcán könnyek 
gördülnek végig. Szeretettel simítják végig a szent falakat. Kis cédulákra írt 
imáikat és kéréseiket a fal réseibe rejtik.
Lehunyom szemeimet. Gondolataim képernyőjén egy kis hajlott hátú 
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öregember jelenik meg. Fehér 
ruhában, botjára támaszkodva 
közeledik a Siratófalhoz. Arcán 
földöntúli boldogság mosolya. 
Reszkető kezében kis zizegő fehér 
Papírdarabkát tart. Vajon mi állhat 
rajta? Mit is kívánhatott II. János Pál 
Pápa őszentsége a Mindenhatótól? 
Két kulcsszava lehet a kérés
üzenetnek. 
Szeretet és béke!
Mi mindent jelent ez a varázslatos két szó? Isten előtt mindnyájan testvérek 
vagyunk: hívők, vallástalanok, keresztények, izraeliták és musz-limok ne 

gyilkoljátok, ne üldözzétek egymást. 
Szeressük, tiszteljük egymást! Isten 
országában minden embernek helye 
van.
A pápa azon a 2000. március végi 
napon Jeruzsálemben magához ölelte 
az emberiséget.
Hazatérésünkkor még egy búcsú
pillantást vetünk az Új kapura, 
amelyet II. Vilmos császár látogatása 
alkalmával bontottak az óváros 
falában 1899-ben.

Már hazafelé a repülőgépen hangzik el fogadalmam. Vissza fogok még jönni 
Jeruzsálembe.

nem tehetek mást, szívem visszahúz.

Dávid torony
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PÉCSI „TVKE”

hl d vdros erueKUDcn d lUKtseg égiszé diaii. i eiüaeneKuneK 
ezt a kezdeményezést, amiből szép eredmények születtek.

■ ■ osszeiogo
tartom ezt

Elsősorban a Tüke kút és a Tüke-díj (alapítója: Kerényi János) létrehozására 
gondolok.
Sokan a városban még csak most ismerkedtek ezzel a fogalommal. Sokan 
kapva-kaptak rajta s igyekeztek magukra is alkalmazhatóvá varázsolni a 
Jelzőt. Sokan még most sem értik meg, hogy mi a „tükeség” lényege, s valami 
avítt, idejétmúlt fogalomnak, magatartásformának vélik. Sokan meg 
egyszerűen „csak” tükék, s úgy élnek a város falai között, mint apáik,
•jagyapáik, dédapáik.
Úgy érzem, mindenképpen szükségeltetik c témában egy fogódzkodó, egy 
tampont, ami segít a tájékozódásban. Kinek azért, hogy megerősítse magát, 
kinek azért, hogy példát meríthessen, 
kinek csupán csak azért, hogy 
tájékozódhasson.
A.cél érdekében megpróbáltam: 
Összefoglalni mit is jelent a „tüke", 
•• tükeség "fogalom; 
névsorok közreadásával lehetőséget 
adni, hogy ki-ki rátalálhasson 
felmenőire;
Sietve a családi kapcsolatokat 
táblázatosformában bemutatni.

Tüke Kör célul tűzte ki egy„Tüke 
Tár” összeállítását, ami látszólag 
könnyű feladatnak is tűnik, hiszen 
csak a regisztrálásra jelentkezők nevét 
kell egybeszerkeszteni, esetleg 
Megjegyzésekkel ellátni. Bonyolul- Zsolnay kút
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tabbá válik azonban a helyzet, ha magát a fogalmat is vizsgáljuk a névsor 
összeállítása előtt. Azonnal kitűnik, hogy a fogalom pontos meghatározása, 
ismerete nélkül pusztán az önként jelentkezők névsorának összeállításával, 
s annak az utókorra hagyásával csekély érdemű munka végezhető.
A fogalom meghatározásához bevezetőül egyik saját munkámból a „Pécsi 
Hamerli-Hunor kesztyűgyár alapításának 142., a gyár megnyitásának 100. 
évfordulójá”-ra írt megemlékezésből szeretnék idézni.
„.... a gyáralapító Hamerly János, a dédapám, s az őt, a sorban követő 
gyárvezető-tulajdonos Hamerli Imre, a nagyapám. Munkámmal elsősorban 
nekik szeretnék emléket állítani, tiszteletemet leróni előttük. Másodsorban 
Pécs város polgárainak szeretném bemutatni egy pécsi, valóban tüke-család 
tevékenységét. Azt hogy valóban tűké, félve írtam le, mert mostanában igen 
szabadon kezeli mindenki ezt a fogalmat. Elég, ha valaki szőlőt vesz 
a városban vagy a környékén. Az én fogalmaim szerint ehhez az kell, 
hogy a szölövétel mellett vagy száz évet is eltöltsenek itt a városunkban, de 
inkább három-négy emberöltőt. A polgár szót is a régmúlt, nemes értelmében
használom, s értem alatta azt a város
lakót, aki magáénak érzi városát, tesz 
érte, s védi, óvja, ismeri múltját, tervezi 
jövőjét! S ez a tevékenysége független 
kortól, nemtől, pártállástól, hittől! 
Pécsinek született, s pécsi akar maradni, 
gyermekeinek, unokáinak építi a várost! 
Pécs számtalan neves családdal büszkél
kedhet, akiknek tagjai nem egy esetben 
emberöltőkön keresztül a városért 
munkálkodtak, s nevük szinte összeforrt 
a várossal.......... akikről mostanában
keveset hallunk. A Hamerli név is méltán 
illeszkedik e sorba, mint olyan család 
neve, akiknek tagjai több nemzedéken 
keresztül meghatározó szerepet ját
szottak a város ipari, kereskedelmi, 
pénzügyi, sőt politikai életében. 
A dinasztia tagjai kitartó munkájukkal, 
üzleti érzékükkel, szakértelmükkel 
szerezték vagyonukat, s a városért
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végzett önzetlen karitatív munkájukkal, tevékenységükkel érdemelték ki 
a pécsi polgárok megbecsülését.”
A „tüke” fogalom tárgyalása előtt ajánlom mindenki szíves figyelmébe a 
„poncichter", „cívis" és a „gy ükerek" kifejezéseket. Az elsővel a Sopron 
vidéki, soproni németséget jelölik, a másodikkal a mezővárosi, főleg 
Debrecen város őslakos, gazdálkodó módos polgárait illetik, míg 
a harmadikkal a rimaszombati őslakók jelölik magukat.
A „tüke”, „tüke”-ség sajátságosán, s kizárólag, pécsi fogalom. Sajnos - talán 
a sajtó hibájából - terjed Baranyában ez a kifejezés és alkalmazzák már 
minden település őslakosaira. Sajnos olvashattam már siklósi, és keszüi 
tükékröl is, ami számomra furcsán hangzott. Megjegyzem, sokszor magam is 
Pongyolán kezelem a fogalmat, s néha az úgynevezett régi, tősgyökeres pécsi
családokra is alkalmazom, helytelenül.
A pécsi polgár a szőlő tőkéjéhez hasonlítja magát, ahhoz a tökéhez, ami 
egyetlen vesszőből, akár egyetlen magból alakul ki, gyökerével egyre jobban 
a talajba kapaszkodva, abba a talajba, amelybe helyezték, amelyre hullott, 
legyen az köves, agyagos vagy 
homokos. Ez a talaj, ami élteti, amibe 
kapaszkodik, széllel, jéggel, beteg
ségekkel dacolva. A kezdetben hajlé
kony sudár vessző megerősödik, 
megvastagodik, újabb és újabb hajtá
sokat hoz, s girbe-gurbán, ha úgy tetszik 
Vargabetüket írva teker-gözik a fény 
felé, s hozza gyümölcsét. Ez a gyümölcs 
bárhová is kerül, bármilyen formában is, 
de magában hordja az éltető talaj, 
s a honi napsugár ízét, zamatát. A töke, 
a tüke, nem tud gyökereitől elszakadni, 
az a pusztulás számára, a vég.
Deklarálni kell rögtön a kezdetekben, 
hogy a „tüke” fogalmat, mint pozitív 
érték jelzőjeként fogadjuk el és meg 
akarjuk őrizni ezt a sajátságosán pécsi 
Jelzőt az utókor számára is.
Éppen ezért a „tüke”-séget, ha úgy 
tetszik, újra kell értelmezni. Egyszer 
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tágabb és egyszer szükebb értelemben. Mindenek előtt azonban ki kell azt 
mondanunk, hogy sem a „tüke”, sem a „polgár” fogalom nem sajátítható ki 
semmiféle önös politikai cél érdekében. Mindkettőt, a szó nemesb értelmében 
használhatja mindenki, aki városáért, Pécsért, illetve hazájáért munkálkodik, 
függetlenül vallásától, pártállásától, korától, nemétől, származásától.
Gondolataink összeszedésénél az sem lehet utolsó szempont, hogy maga 
a „tüke” fogalom, kifejezés mikor jelent meg először a köztudatban, s azt kikre 
alkalmazták. Én úgy látom, hogy a 19. század végén, a 20. század elején, 
Pécsre került családok leszármazói alkalmazzák magukra előszeretettel ezt 
a megkülönböztető jelzőt, mégpedig olyképpen, hogy eredetüket jóval 
a városban történő megjelenésük előttre, pontosabban, a török kiűzése utánra 
datálják.
Atüke újraértelmezésére tehát több okból is szükség van!
Az első, hogy nagyon sokan el, majd visszatelepültek a városba, bizonyítva 
ezzel is, hogy ide tartoznak, hogy nem tudnak, és nem akarnak elszakadni.
A második, akik még ma is itt élnek, többedízigleni leszármazók, anyai ágon, s 
már nem viselik a tüke ősök nevet.
A harmadik pedig, hogy ma már nem is 
olyan könnyű Pécsett szőlőhöz jutni. 
Terület sincs, meg drága is a világ, nem 
beszélve arról, hogy rohanó. A szőlő 
művelése pedig teljes embert kíván egész 
évben, mint ahogy valamennyien tudjuk. 
Bőven akad városunkban 2-300 éve itt élő 
család is. A török után magyarok, 
németek, rácok, s horribile dictu, itt 
maradt törökök népesítették be a várost! 
Hiszem, hogy az 1700-as évek lakóit, s 
azok mostani leszármazottait nevez
hetjük „tűkének” még akkor is, ha 
valóságos értelemben nem bírtak, vagy 
bírnak jelenleg a város területén szőlővel, 
ha időlegesen el is szakadtak e várostól. 
Szellemiségük innen táplálkozott, 
táplálkozik, s ide köti őket a gyökerük. 
Gondoljunk csak arra, hogy a jófajta 
„Pécsi Cirfandli”, ami hosszú hányódás
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után kerül Amerikába, Távol-Keletre, vagy a világ bármely részére, 
megőrizve töretlen ragyogását, zamatát, bukéját, pécsi marad e?! Ugye, 
egyetértünk: Igen!
Atágabb értelmezés tehát ebből adódik. így tűkének vall hatja magát az is, aki 
nem bír szőlővel, s az is, akit a sors ideig-óráig elvetett a városból, de szíve, 
gyökerei visszahúzták. Az anyai ági leszármazók is büszkén vallhatják 
magukat tűkének! Miért is zárnánk ki őket?! S tűkének érezheti magát az is, 
aki elszármazott, máshol él, de városa érdekében a távolból is munkálkodik,
annak hírnevét öregbíti.
Hogy is nézne ki, hogy az Ausztráliában élő Hamerli, vagy az Amerikában élő 
Zsolnay nem tüke, a Pécsett élő testvére igen.
Szükebb értelemben, meg ne elégedjünk 2-3 generáció Pécsett élésével, amit 
egy-egy családnak a városban kell töltenie, hogy tűkévé váljon. Gondoljuk 
csak meg, egy 24 éves embernek lehet már gyermeke, s itt élhet 75 éves
nagyszülője is Ekkor pedig már épp a negyedik generációról beszélhetünk. S 
hol is tartunk az időben? A 20. század 30-as éveiben! Megmosolyogni való! 
Hiszen ez itt volt nemrég! Most volt! Ahárom generáció alig takar 70-80 évet, 
a három emberöltő is csak 150-180 évet jelent! Ez utóbbi azonban már az 
1820-as 40-es éveket jelenti, amikor a azok a neves családok kerültek 
a városba, akik előszeretettel nevezték magukat a későbbiekben tűkének. 
Csak, hogy néhányat említsek a teljesség igénye nélkül: Aidinger, Angster, 
Auber, Bruhács, Burits, Csukás, Decleva, Draskovics, Dulánszky, Engel, 
Esztergár, Exner, Feszti, Fischer, Geiger, Gosztonyi, Graumann, Griffaton, 
Haksch, Hamedli, Hamerli, Helstáb, Hoffmann, Holly, Horváth, Jobst, Kari, 
Littke, Madarász, Márovits, 
Matessa, Matros, Mattya- 
sovszky, Mestrics, Nádor, 
Nádosy, Nendtvich, Nick, 
Percei, Piacsek, Pillér, Pintér, 
Pohli, Ratkovics, Rábel, Ráth, 
Reéh, Rehák, Seer, Sikorsky, 
Sipöcz, Siptár, Spiesz, Taizs, 
Earay, Tauszig, Traiber, Vasváry, 
Vargha, Vigann, Visnya, Visy, 
Zselesnyi, Zsolnay. Ne feledjük 
a megyei notabilitást sem, aki 
szintén Pécsett élt, bírt szőlővel
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is, és azért a városért is tett. Igazából mehetnénk az időben jóval előrébb is. 
Az igazi „tükék” a török hódoltság után a városban maradó, azt újra 
benépesítő polgárok voltak. Sajnos az ő nevük megismeréséhez mindössze 
néhány forrás áll rendelkezésre. Az egyik az 1687-ben készült Vinczens-Nagy 
féle összeírás, mely már jellegénél fogva - mivel egy háborúban elpusztult 
vármegyét leltározott - nem sok sikerrel kecsegtet. Az 1695-ben készült 
conscriptio, illetve az 1698-as conscriptio, bizony kevés nevet tartalmaz. 
Utóbbi Bécsben a Hofkammer Archivban maradt fenn, s dr. Odor Imre 
jóvoltából a benne szereplő személyeket is megismerhetjük. A probléma, 
csupán csak az, hogy az 1704. évi rácdúláskor az itt élők jelentős része 
elpusztult, családok haltak ki, majd helyüket új betelepülők foglalták el. 1707- 
től a városi adminisztrációs anyagból fennmaradt töredékek és az 1722-es 
telekkönyv - ami a legkorábban itt élő családok nevének megismerésében
segíthet bennünket.
Igazából a város polgárainak öntudata a szabad királyi városi státuszért 
folytatott harcban ébredezett, s ők voltak azok, akik a város érdekében 
a legtöbbet munkálkodtak, akiknek városgyarapító tevékenységét az 1800-as

évek közepén Pécsett megjelenő, 
ma a legjobban ismert pécsi 
polgárok folytathatták.
Ezzel talán a tükeség legfontosabb 
kritériumához értem. Az igazi 
„tűkének” a városért, Pécsért kell 
munkálkodnia. A régi pécsiek 
pedig tettek a városukért. Erre nem 
egy példa is található!
Megítélésem szerint a város 
területén lévő szőlő birtoklása, 
vagy annak hiánya a tükeséget 
vajmi kevéssé befolyásolja. A tüke 
kifejezés, a szőlő tőkéjének 
a röghöz kötődése, mint a városhoz 
való kötődés szimbóluma, értendő. 

A továbbiakban szeretnék segítséget nyújtani, a ma itt élő polgároknak, 
- elsősorban azoknak, akik szeretnék, ha nevük a „Tüke Tár”-ba kerülne ", 
néhány idézettel, könyvajánlással, megjegyzéssel, illetve névsorral- 
Szükséges ez azért, mert sok család nem is tudja, hogy őse már századok óta itt
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él, mások meg jóindulatú, de 
téves családi fabulák alapján a 
városban való megjelenésüket 
jóval előbbre datálják. Itt hívnám 
fel a figyelmet a névírási 
variációkra is, ami szintén igen 
érdekes, s egy külön tanulmányt 
érdemelne.
Elsőként ajánlom figyelmébe 
annak a nemrég elhunyt kiváló 
helytörténésznek, Bezerédy 
Győző „Képek Pécs történe
téből” című könyvének rövid idézetét: 
»Pécs lassan induló fej lödésére az összeírások számadatai utalnak. 
1687-ben mintegy 363 házat jegyeztek fel. Ezek egy része azonban 
használhatatlan, romos állapotban volt. A lakosságot mintegy 160 család 
alkotta.
1695-ben 335, 1698-ban 637 ház 
állt Pécsett.
Az 1695-ös összeírás 290 
családot regisztrált a városban. 
Az 1696. évi összeírás szerint 
Pedig a várost 186 család lakta, 
melyből 6 család volt nemes. Ez 
az összeírás némi fényt vet a 
városi polgárság gazdasági 
erejére is. Eszerint 237 db állatot 
tartottak, a földeken 328 mérő 
gabona, a 918 kapás szőlőn 1083 
Urna bor termett.”
A bécsi levéltár 1698-as 
összeírása alapján már, amit 
Dródor Imre jóvoltából ismerek 
641 család élt a városban, 352 
házban, s nevelt 437 fiú-, és 330 
leánygyermeket.
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Ajánlom olvasásra, böngészésre:
Zsadányi Oszkár- Kalmár Gyula: Pécsi fejek (Pécs, 1928.) és

Kepes Tibor-Zsadányi Oszkár: Pécsi családfák (Pécs, 1933.) c. munkákat, illetve

Madas József: Pécs belváros telkei és házai (Pécs, 1978)és

Madas József: A pécsi Budai külváros telkei, házai és utcái (Pécs, 1985) című 

adatgyűjteményeket. Ez utóbbiakból összeállított névsorokat is közlök a könnyebb 

tájékozódás érdekében.

Andretzky József: Baranyavármegye nemesei (Pécs, 1909.)

Haas Mihály Baranya foldirati, statiszticai és történeti tekintetben (Pécs, 1845)

Móró Mária Anna: Pécs díszpolgárai (1791-1947) (Baranya Történelmi és honismereti 

folyóirat Ill.évf. 1990/91)

Ódor Imre: Baranyai inszurgensek a Napóleoni háborúkban (Baranya Történelmi és 

Honismereti folyóirat Ill.évf. 1990/91)

Ódor Imre: A „politikai elit” a 18. századi Baranyában. (Baranya Történelmi közlemények 

1996-97 IX-X.évf.

Sey Gábor: Címerek Pécsett (Pécs, 1995)

Siptár László dr: A Pécsi Takarékpénztár Rt. 

története című munkákat.

Szeretném közreadni a Madas József 
munkáiból összeállított névsort, amiben 
az olvasó jelentkezni vágyó kedvére 
böngészhet, s keresheti felmenőjét, 
gyökereit:
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Pécsi háztulajdonosok 1690-től

1690 Vecchy Gábor (Vecchi / Vécsi)
1694 Krémer Frigyes (Krenner / Klenner /Krönner)
1695 Arpádi Miklós (Arpady/Arbadi /Árpadi /Arpady)
1695 Bukvay Péter
1695 Cserdy Flórián
1695 Csisar Balázs
1695 Csurczi Bassa Mátyás (Curcia)
1695 De Vorsten
1695 Dernóczy Pál
1695 Egerlich Marian
1695 Forgách Péter
1695 Gerlecsich Miklós (Gerlichich / Gerliscicz / Gerlisich)
1695 Haunult János
1695 Jankovics Bonaventura (Jankovicz / Jankoviz / Jankovics / Jankovits)
1695 Karácsonyi István (Karácsony)
1695 Kehrnbek János Ferdinánd (Kernbeck)
1695 Ketzner János György
1695 Lendvay Mihály
1695 Makár ezredes
1695 Marinovics Lukács
1695 Martini Jakab
1695 Melbis Pál
1695 Mészáros János (Mészár)
1695 Ország Péter
1695 Orterer János
1695 Pávics Ignácz
1695 Potorluki Mihály (Potorluky / Podorlocky)
1695 Széky György
1695 Tabak Imre - török
1695 Venarty Jakabné
1695 Visa László
1695 Wagner János (Vogner)
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A Pécsett alapított cégek közül „A Magyar Ipar és kereskedelem Országos 
Albuma”, melyet Gömöry Lajos szerkesztett 1896-ban (kiadó: Fischer J.D. 
Bp. Hungária Könyvnyomda) a következő cégeket sorolja fel.:

Angster József orgonagyára, alapítva: 1867.;
Asztalos Nándor lakatos mester, cége alapítva: 1869.;
Höffler testvérek és tsa. Bőrgyár, alapítva: 1811.;
Csukás Zoltán épület és műbádogos 1888.-ban már díjat nyert;
Dollinger András vendéglős „Hét fejedelem”;
Dinesz György épület-, és műbútorasztalos, cége alapítva: 1875.;
Deutsch Adám Első pécsi mész-, és gőztéglagyára;
Gauter Ferencz, polgári és egyenruha szabóüzlete;
Germán Ferencz épület-, és bútorasztalos;
Gianone Sándor (előbb Mestrics Imre) lakatos üzeme;
Haksch Károly sütőmester az 1848,-óta fenálló üzletet 1886-ban vette át;
Hamerli János kesztyűgyára és kesztyűbőr készítő gyára, alapítva: 1863.;
Novák János húsfüstölő üzeme és vöröskolbász gyára alapítva: 1878.;
Holy Mihály asztalosmühelye;
Jankovics Hugó bőmagykereskedő és szappan gyáros. Cége alapítva: 1858.;
Jiratko Albin szobrászati és oltárépítészeti intézete alapítva: 1879.;
Justus Miksa bőmagykereskedő;
Kecskeméti József cipész;
Lauber Rezső téglagyáros és vállalkozó;
Mangold Zsigmond cím-, és műfestészeti intézete, alapítva: 1891.
Straicher Lajos vaskereskedő, cége alapítva: 1886.
Novotarski Antal és fia kertészete.
Oroszy Sándor cukrász, udvari szállító cége alapítva: 1870.;
Pap és Nagy épület-, és műlakatos cége;
Piacsek Károly kőfaragó;
Piribauer János ifj. sütödéje alapítva: 1867.;
Radits Lőrinz kádármester cége alapítva: 1883.;
Rupprecht testvérek harang-, érc-, és vasöntöde, gépgyára és malomépítészete, 1889-től van a 
tulajdonukban. Alapítva: 1785-ben Fischer János által. A család, illetve atyjuk, Rupprecht János 
tulajdonában: 1845-óta.;
Scholz Antal ifj. sörgyára, alapítva: 1894.;
Schiller József „Otthon” kávéháza;
Straicher Lajos vaskereskedő. A kereskedés alapítva: 1886-ban.
Stern Mór „úri divat” cége alapítva: 1859.1859-től Jacobovits Benő és Pauncz Adolfnak átadva. 
Jacobovits Benő és Pauncz Adolf-nak Stern Mór „úri divat” cége átadva: 1891.;
Pucher József sörfőzdéje: 1849.;
ScholzAntal id. sörfőzdéje: 1853.;
Vogl János ifj. Kőfaragó;
Wachauer Károly kéményseprő mester; a kémény seprés joga 150 éve e családnál van (1746-óta!). 
Zelms Gyula tégla-, és mészgyára.

Ebből a felsorolásból kitűnik, hogy a cégek nagytöbbségét az 1800-as évek 
közepe-vége felé alapították. A polgárság ekkorra erősödik meg anyagilag. 
Sok cégalapító ebben az időben kerül a városba (Zsolnay, Angster, Hamerli). 
Talán ebben az időben kezdték magukat az öntudatosodó pécsi és pécsivé vált 
polgárok „tűkének” nevezni. Leszármazóik pedig igyekeztek gyökereiket 
a még távolabbi múltba helyezni.
Nem mellékes a pécsi családok közti kapcsolat feltárása sem, abban az 
esetben, ha valaki nem egyenes ágon kívánja „tüke”-ségét bizonyítani.
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Ez a kapcsolatrendszer igen bonyolult. Munkám végén, pusztán 
illusztrálásként közreadom saját családom kapcsolatait, és egy másik 
táblázatot, ami további pécsi családok összefonódását tünteti fel.
A „tüke” fogalom definiálása és az azonosításhoz segítséget nyújtó névsorok 
közreadása után a pécsi családok történetével foglalkozóknak, s arról íróknak 
szeretnék javaslatot tenni arra, hogy a „tüke” jelző mellett, helyett, milyen 
jelzők alkalmazása lenne kívánatos szóban, írásban egyaránt:

Pécsi polgár - minden itt élő,
pécsi lokálpatrióta- aki a városért munkálkodik,
jeles pécsi polgár / család aki a város hírnevét öregbíti valamilyen 
téren a nagyvilágban,
jelentős, kiemelkedő polgár / család - aki a város hírnevét tartósan 
öregbíti valamilyen téren a nagyvilágban,
régi pécsi polgár / család - 2-3 generáción (50-75 év) keresztül a 
városban élés,
tősgyökeres pécsi polgár / család - 3-5 generáción (75-125 év) 
keresztül a városban élés,
pécsi tüke (család) - 3-4 emberöltőn (150-200 év) keresztül a 
városban élés,
ősi pécsi család - akiknek az őseik, már a török alatt, vagy közvetlen 
utána a városban éltek.

Végezetül: szeretném elkerülni a vádat, hogy méltatlanul nyúlok a témához, 
s mielőtt a „Tüke tár” névsorát közreadnám, példának a magam „tükeségét 
bizonyítandó” adom közre a nacionálém. Ha gyermekeimmel kezdem a sort, 
az én édesanyám apai ágán (Hamerli) hatodik generáció óta élünk Pécsett. 
Édesapám (Sey) ágán az első ősapám kapta Pécs első polgárlevelét 1780. 
szeptember 15-én, s így a nyolcadik generációt számolhatom, Ha ősapám 
feleségének (Brozovits) ágát nézem,- 1722 óta említik a családot Pécsett 
akkor pedig épp a tizedik generáció óta vagyunk a város falai között. Apai 
úkanyámon keresztül pedig Ráth - Krautszak vér is folyik az ereimben. 
Jómagam pedig összekötő kapocs vagyok a nemzedékek között, mondhatnám 
egy plusz generáció hordozója, mivel kései gyerekként láttam meg 
a napvilágot. Testvéreim, unokatestvéreim bizony a nyolcvan év közelében, 
es a fölött járnak. így én valójában két generáció emlékein nőttem fel.



Sey Gábor: PÉCSI „TÜKE'

“272



Baumamm József

; 7 K,
' /—v
—

TÚRA A FEKETE TISZA-FORRÁSHOZ

A Geo- Environ Környezetvédő Egyesület megkereste a Mecsek Egyesületet, a 
Keleti-Kárpátokban lévő Fekete-Tisza-forrás felújításával kapcsolatban. 
Alább közreadom az Ukrajnában végzett munkánk egy epizódját.

Tatár-hágói kis kitérő után visszatérünk Kőrösmezőre / Jaszinya /, 
hogy a megbeszélt időpontban találkozzunk Egri Sándorral, 
a Kárpátok - Tisza Nemzetközi Fejlesztési Egyesület elnökével. 

A hegyek közti településen pezseg az élet a szitáló eső ellenére. Szép patinás 
szálloda és áruval jól ellátott üzletek ölelik körbe a központot. A téren 
különböző méretű és típusú terepjárók várakoznak, körülöttük emberek 
nyüzsögnek. Sífelszereléseket pakolnak be a nagy fedett platójú terepjárókba. 
A közeli sípályákat csak ily módon lehet megközelíteni a hegyi utakon. Fent a 
drahobarti turistatelepen zajlik az élet, ma éppen síversenyt rendeznek a két 
métert is meghaladó, igaz kicsit kásás havon.
Mindenki megérkezett a megbeszélt időben és egyenként felmászunk a kis 
kihúzható lépcsőn a magas építésű terepjáró fülkéjébe. Tizenöt fő részére 
erős csövázas ülések vannak beépítve, mübörborítással, különböző 
elosztásban. A modernebb kocsikban fűtés, világítás, jelzőberendezés van, 
arni a további kényelmet 
biztosítja a kemény mínu
szokban. Most félig van 
kihasználva az utastér, mert 
esak hatan ülünk bent és 
a hátizsákok. A fuvar a forrásig 
és vissza tizenkettőezer forint, 
amit ma Sándor fizetett ki. 
belbőg a motor, és füstfelhőt 
repít az ég felé, majd lassan 
elindul a központból a Fekete- 
Msza-forrás felé. Az újonnan 
kihelyezett információs tábla 
szerint 22, 5 km-re van, és 
a sárga sávjelzést kell követnünk. Lassan haladunk az úton és a kocsiban 
Dr. Tóth Imre tanár úr a Geo-Environ Környezetvédő Egyesület Elnöke tart 
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érdekes előadást a környék nevezetességeiről. A munkatúránkat filmre veszi 
Viktor az operatőr, akit Sándor kért fel a munka elvégzésére. A felvételek 
elősegíthetik a különböző hatóságok tájékoztatását a forrás felújításának 
érdekében. A Fekete-Tisza balra hömpölyög mellettünk sötét színével, jobbra 
a kis folyóról elnevezett település házai láthatók a füves réten. Feljebb a folyó 
leszakadt partoldalaiból a különböző sötét vulkanikus kőzetek tűnnek elő. 
A sötétszínü kőzetek fényelnyelése miatt látszik „feketének” a folyó vize. 
A házak zöme fenyőfagerendákból készült kívülről fazsindelyborítással. 
A tetők borítása fenyőzsindely vagy bádog. Az udvar környékén sok 
a háziállat juh, kecske, ló és szárnyasok.
A falut elhagyva egyre mélyülnek a gödrök, közelebb kerül az erdő, szükül a 
völgy. Mellettünk egy kitérőnél lovas kocsi előz meg bennünket. Kistermetű 
lovak húzzák a gumikerekű szekeret. Könnyedén szaladnak a gödrökkel 
szabdalt úton. Jobbról szűk völgyeket látunk, és kisebb vízerek tartanak 
a szélesebb folyó irányába. A medrek szélét sárga mocsári boglárkák 
szegélyezik, és fehér acsalapuk dugják ki magasabb fehér virágzatukat 
közülük. A félig leszakadt hídon előttünk a lovas kocsi bátran áthalad, nekünk 
a folyó medrében kell átjárót találnunk. Még jobban lelassul a terepjáró, és egy 
lankásabb partoldalon belegázol a sodró vízfolyásba. A víz alatti nagy 
köveken kapaszkodnak a kerekek a fehér habokban, mi hol jobbra, hol balra 
dőlünk erősen kapaszkodva az üléstámlákba. Félő, hogy a magas vízállás eléri 
a kocsi gyújtószerkezetét, és akkor megáll az autó motorja. Szerencsére 
haladunk tovább és a túlparton a kerekek kaparva kijuttatnak bennünket 
a vízből.
Fellélegzünk az átkelés után, és szívdobogásunk is visszaáll rendes ütemébe. 
Jobbról az erdő szélénél szép farkasboroszlán cserjék tündökölnek rózsaszín 
virágaikkal megörvendeztetve bennünket. A sárga sávjelzések eltűntek és 
helyettük szögletes cölöpökön a sárga szín jelzi a továbbhaladás irányát. Több 
helyütt deszkafelületekre kézzel festett képeket látunk, melyeken a helyi 
növény és állatritkaságok láthatóak. Egyre szükül a völgy, vastag terebélyes 
fenyők magasodnak fölénk. A meredek hegyoldalból kis léniákon csúsztatják 
le a kivágott fákat a völgybe, itt méretre darabolják, és szállítják 
a megrendelőknek.
Ismét a gyenge híd miatt kényszerülünk a patakmederbe. Kiszállok az 
operatőrrel és a hídon átmenve, a túlsó partról vesszük fel az átkelés 
pillanatait. Az első kerekek elérik a vizet és lassan haladnak előre. A sebes 
folyású víz mossa a kocsi orrát, ami szintén a vízbe merül, és hullámok 
tajtékoznak körülötte. Lassan billegve halad felénk, és kezd kiemelkedni 
a hullámokból, a hátsó kerekeit és a felépítményt mossa a víz hangosan
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Egyre keskenyebb a folyó

csobogva, elnyomva a terepjáró 
motorhangját. Kapaszkodik kifelé, 
és mindenhonnan csorog belőle 
a víz.
Felkapaszkodunk társainkhoz és 
folytatjuk izgalmas utunkat tovább.
Elérjük a Kijevi Egyetem házát, ahol 
megállunk egy kis időre.Az operatőr 
vágóképeket készít, mi nézegetjük a 
környéket. Egy volt víztároló nyúlik 
el hosszan, melyet a buja növényzet 
már majdnem teljesen benőtt. 
Néhány magashegyi turista halad el
mellettünk teljes felszereléssel. Ők több napon keresztül a hegyek gerinceit és 
hágóit járva, civilizációtól mentes területen csodálják a természet ritkaságait. 
A hegyek nagy része természetvédelmileg védett, és csak engedéllyel 
látogatható.
Az eső elered, mi gyorsan beszállunk az autóba és indulunk tovább. 
Megjelennek az első hófoltok az ezerméteres magasságot elérve. A gépkocsi 
ablaktörlője monoton kergeti a szélvédőre hulló esőcseppeket és az aláhulló 
Útleveleket. Egy éles bal kanyar után vastag kidőlt fenyőfa keresztezi utunkat. 
Megállunk, és az ülés alól kiveszi a gépkocsivezető mellett eddig tétlenül ülő 
favágó a motoros fűrészt. Egy rántásra beindul a motor, és harsány hangjával 
megöli a völgy csendjét. Peregnek a gyantaszagú fehér forgácsok, és ketten is 
alig győzik a levágott ágakat félrehordani. Kényelmetlenül érzem magam, 
mert kint dolgoznak, esik az eső, és én csak fészkelődve nézem munkájukat. 
A fűrész most a vastag törzsbe vág bele, és hamar átrágja magát a több 
évtizedes farostokon. Reccsen egy nagyot, és a fa csúcsa a völgy fele leszakad. 
Újabb vágások következnek, és feldarabolva a farönkök megadják magukat 
az út szélére görgetve. Sanyi aki, a munkában segített, vizes fejét törli és 
elfoglalja helyét. Szürke füstöt lehelve elindul az autó és a kásás havon 
araszolva haladunk felfele. Alattunk meredek fenyőkkel benőtt sötét völgy, 
előttünk egy kis világosodó terület. Erre kevesebb a gödör, egyenletesebben 
haladunk felfelé. Az utakon gyakori a gerendából készült áteresz, ami a csörgő 
vizeket vezeti el a völgy felé. Megáll a terepjáró, leállítják a motort, 
Es a kézifék recsegése hallik. Egy kis erdei tisztás szélén vagyunk, ahonnan 
gyalog folytatjuk utunkat a Fekete-Tisza-forráshoz. Szitál az eső, ezért 
mindenki felveszi esővédő öltözékét. Imre bácsi elmondja, hogy a gépkocsi az 
Okula nyereg alatti vadászházhoz menjen, és ott várjon bennünket. Mindenki
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Sáfrány

elkészült és elindulunk felfele a kis erdei tisztáson. Jobbra, 
egy oszlopra helyezett fémtáblán ukránul és magyarul 
a forrásfelirat látható irányjelzéssel. Alatta a faoszlopon 
a forráshoz vezető turistajelet, a kék karikát látjuk. Viktor 
veszi a hegynek induló csoportot, majd sietve igyekszik 
utánunk. A kamerával, akkumulátorral és a kiegészítőkkel 
elég macerás utolérni bennünket. A tisztáson zárt lila 
sziromlevelekkel feltűnnek a kárpáti sáfrányok, melyek 
virágzását eddig csak könyvekben láttam. Letérdelek 
a vizes fűben, és képeket készítek a Mecseken csak néhol 
előforduló ritka virágról.
Most én igyekszem szapora léptekkel a csoport után az 
egyre jobban meredekké váló hegyoldalban a vastag és 
magas fenyők között. Egy mohával benőtt tuskón középen 
egy rügyeit hizlaló áfonyacserjét pillantok meg, ami ismét 
megállásra kényszerít. A fák alatti félhomályban villan 
a vakú, és villámként szalad végig az aljnövényzeten. 
Elérem a csoportot és szólok nekik, hogy egy pillanatra 
nézzenek felém a gyökerekkel beszött keskeny ösvényen.
A következő pillanatban már villan is feléjük a vakú hideg fénye a párával teli 
levegőben. Libasorban haladunk és meglepetésemre egyszer csak látok egy 
kőfalat, felette egy obeliszkkel. Elértük a forrást, amiről azt hittem távolabb 
lesz. 1250 méter magasan vagyunk a forrás előtt. A völgykezdetben 
fenyőgerendás támfal előtt kőfal fut végig, középen felette egy vascsövekkel 
alátámasztott betonlapon az eredeti forrás műkő obeliszkje. A forrás vize egy
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kis műkő csorgóvályún keresztül csobog alá a szintén műkő 
csorgómedencébe, majd onnan a völgy felé. A kőfal bal oldalából egy jelentős 
rész kidőlt és ott hever vigasztalanul.
Imre bácsiék csodálkozva nézik a két éve javítgatott forrást, hogy mi végre 
jutott a rövid eltelt idő alatt. Az eső mintha haragudna ránk, szakadni kezd, és 
lehetetlenné teszi a munkánkat. A fenyők törzséhez állunk, hogy némi 
védelmet kapjunk az égi áldástól. Lassan csillapodik az eső és megpróbáljuk 
dokumentálni a forrás állapotát kamerával és fotózással. Biki Endre a forrás 
eredő vízhozamát méri a fagerendák alatt, ahol elindul a völgy felé. 
A vízmennyiség 20 liter percenként és 4, 7 fokos. Összeszedünk néhány 
eldobált szemetet, majd folytatjuk az adatgyűjtést. Megnézzük az Imre 
bácsiék által megtisztított ülepítőmedence helyét és a bevezetett kis erek 
nyomvonalát. Az eső ismét felerősödik, és szüneteltetni kell a munkát, és csak 
a fenyők alól nézegetjük a csodás természetet.
Hajt az idő és a forrással kapcsolatos bontási és építési véleményünket el kell 
mondani a kamerába. Nagy a pára és az eső nagyon kopog a kamera 
védőfóliáján, ami mind belehallatszik a felvételbe. Kószó Laci ernyőjét 
a kamera felé tartva segíti a felvételek elkészítését. Mivel számomra kétséges, 
hogy a felvételek értékelhetőek és halhatóak lesznek, megígérem, hogy egy 
komplett bontási és építési szakvéleményt készítek a Fekete-Tisza forrásról. 
Búcsúpillantást veszünk a romos és omlásveszélyes forrásra, majd elindulunk 
az erdő feletti tisztásra a kitaposott ösvényen. Egy perc múlva csodálatos 
látványban van részünk. Egy hatalmas tisztás tele virágzó sáfrányokkal és 
vastagon elnyúló hófoltokkal. A közelben két esőbeálló van, ahova 
behúzódunk, és fotókat készítünk. Néhány méterre a hófoltok mellett a Tisza 
Lajos facsoport megmaradt tuskói láthatók egy emléktáblával. / TISZA 
Lajos facsoport.
így nevezte el az Országos Erdészeti Egyesület 1882. augusztus. 28-i 
közgyűlésén elnöke tiszteletére.
Az emléktábla felújítását 
a 125. évforduló alkalmából az 
Országos Erdészeti Egyesület és a 
Geo-Environ Környezetvédő 
Egyesület végezte. Tisztul az idő, és 
a liláskék sáfrányszönyeggel 
borított réten elindulok fel a 
gerincre egy szép kilátás 

minden 
előfordul, 77s;a Lujos facsoport és emléktábla

reményében. Figyelem 
lépésem és még így is
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hogy virágra kell lépnem. Elérem a füves, virággal borított elnyúló gerincet, 
és meglepően tisztán látom a környék távolabbi havas hegyeit. Mellettem egy 
csapadékmérő berendezés dacol az idővel, és jó füllel lehet hallani 
a rozsdatelepek csámcsogását a nagy fémfelületen. Beérnek a többiek és 
elindulunk le az Aklos-hágói vadászházhoz. Afonyabokrok és elszáradt 
fücsomók mellett haladunk el és az árnyékos helyeken a térdig érő kásás 
hóban gyalogolunk. A vizesebb 
részeknél éles levelű zöld sások 
levelei bújnak elő az avarból. Egy 
fa határjelnél derékszögben 
elfordulunk, és szapora léptekkel 
megyünk lefelé, a mély kerék 
szántotta és vízmosta úton. 
Az alattunk elterülő méregzöld 
tisztáson felfedezzük a vadászházat 
és az előtte várakozó terepjáró 
autónkat. A ház állapota eléggé 
lepusztult éppen néhány turista
vackolta be magát egy éjszakára az ablakon bemászva. Néhányan már 
megbeszélték a gépkocsivezetővel, hogy lejönnek Kőrösmezőre. A ház fala 
mellett erdei tőzikék virítanak fehér szirmaikkal és szép sárga csíkjaikkal 
a kidobált fenyőágak mellett. Az erdő szélénél egy kis kemencét építettek 
valamikor, ami üzemképesnek látszik. A ház és a tisztás 1193 méter magasan 
fekszik szép környezetben. Az 1900-as években a házhoz építve egy 
toronyszerű épület is volt, melynek nyomai ma már nem láthatóak.
Mindenki megvan, és indul a kocsi lefele a pót utasokkal együtt. Imre bácsi és 
Sanyi beszélnek oroszul, és a fiataloktól megtudják, hogy egy hosszabb túrán 
vesznek részt, és Oroszországból jöttek. A kanyargós és havas utat elhagyva
hamar leérünk a völgybe.

Ismét kezdődik a kapasz
kodás az üléstámlába, 
átmegyünk a folyón 
többször, és már nem 
dobog a szívünk annyira, 
amikor a kocsi kerekei 
billegve kaparják a meder 
alját. A Nap kisüt, és 
huncutul kacsint felénk a 
néhol kiterülő víztükörből.
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A MUNKA OSZTÁLY 
BESZÁMOLÓJA

Baumann József

munka osztály tagjai az éves 
munkatervnek megfelelően 
végzik tevékenységüket.

Télen rendszeresen etettük az énekes
madarakat a Rotari úton, a Büdös-kúti 
háznál és az Ordas tanyánál. A magokat 
a Mecseki Erdészeti Zrt. Árpádtetői Erdé
szetétől kaptuk.

A sikondai békamentő hálók kihelye
zésében segédkeztünk. Az út erdő felöli oldalán közel egy kilométer hosszan 
hálót feszítettünk ki, hogy ezekkel védjük a tó felé igyekvő békákat az 
autóktól. Ezekkel a hálókkal számtalan béka és leendő ivadék életét mentettük 
meg.

A védett virágok nyitási idejében gyakran 
felkerestük a mecseki területeket és 
védtük őket az oktalan leszakításoktól és 
taposásoktól, a Flóra-pihenő és Cserkút 
környékén.

Majomkosbor és Biboroskosbor

Bontási és építési tervet készítettünk 
a Fekete-Tisza-forráshoz a Geo-Environ 
Környezetvédő Egyesület kérésére. A terv 
eljutott az ukrán illetékes hatóságokhoz, 
és a pályázati pénz is előreláthatólag 
hamarosan a számlán lesz. A bontást és építést 2009. május végén tervezzük.

A petőezpusztai harangláb kápolnájába ismertetőt helyeztünk el a kis 
település történetéről. Sok erre kiránduló nem tudta miért építettek 
harangtomyot kis kápolnával az erdő közepére.
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A kápolnát és környékét rendszeresen 
takarítjuk.

A DDNPI munkatársaival bejártuk a fel
újítandó forrásokat, és az ott tapasztal
takról tájékoztatták a Zöldhatóságot.

A forrásengedélyezések kézhezvétele 
után elkezdtük a források felújítását.

Húsvét-forrás: Hetvehelytöl nem messze 
a Meleg-mái tető alatt a völgyben kevesek 
által ismert forrást újítottunk fel. A forrás 
vörös homokkövek alól búvik elő. 
Falazatát megerősítettük, régi kőbe vésett 
betűit kitisztítottuk és újrafestettük. Vize 
kis csörgőn keresztül lép ki a kőfal alól. 
A forráshoz átjelzést festettünk a piros 
túraútvonaláról.

Hársas-forrás: Kis forrás Koszonya-tető 
környékén a régi, összedőlt Hársas 
kulcsos ház mellett. A forrásmezöt 
kitisztítottuk és a biztos vízhez jutás 
érdekében szintben lejjebb helyeztük cl 
az új kifolyócsövet. A kifolyócsövet és az 
eredeti táblát mészkövekkel körbe
falaztuk.

Hármasbükk-forrás: Az előző forrástól 
felfele haladva a zöld sávjelzésü 
turistaúton, néhány perc alatt elérhető. 
A forrást kitisztítottuk, és a régi tábláját 
megtisztítva, az új kifolyócsövei, 
kövekkel körbefalaztuk.

Kiss Lajos-forrás: A Virágos-völgyben új 
forrást építettünk, hogy az erre túrázók 

Hársas-forrás
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biztos ivóvízhez juthassanak. A forrás
mezőt több éve figyeltük és mértük. 
Az aszályos években is folyamatos volt 
a vízfolyás. A forrásmezőbe egy szűrőt 
építettünk be a kifolyócső elé. Kis vörös 
homokkő falazatban íves vörös 
gránittáblán olvasható a forrás neve.

Bokor-forrás: A Zsolnay-kúttól Árpád
tető irányába haladva a zöldsáv jelzésű 
turistaúton hamarosan megtalálható 
a zöld körjelzés, ami a közeli forráshoz 
vezet. A forrást a biztosabb vízadás 
érdekében átépítettük. Új foglaló
medencét építettünk be mélyebben, és 
a vizet néhány méterrel a völgy irányába 
vezettük. Itt kis mészköfalba építettük az 
új táblát és kifolyócsövet. A nyári 
aszályos időszakban is három liter feletti 
volt a vízhozama a megújult forrásnak.

Zarándok-kút: Püspökszentlászló fölött 
a Mária kápolnához közel található. 
A Zengöre vezető sárga sávjelzésü útról 
ágazik be a sárga körjelzés, amely a 
forráshoz vezet. A forrást ülepítő 
medencésre alakítottuk. Kis falazatába új 
táblát és kifolyócsövet építettünk.

Zipemovszky-forrás: Az Orfüi strandhoz 
közel található a réten a zöld sávjelzésü 
úton. A forrást kitisztítottuk a benőtt 
növényzettől, omladozó falazatát és 
lépcsőit, előterét cementes habarccsal 
megerősítettük. Kifolyócsövét kipu
coltuk a forrás falazata mögötti rész 
feltárása után.

A'/.v.v Lajos-forrás

Bokor-forrás

Zarándok-kőt

■ipernox
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A Gubacsos-forrás: Az orfü-abaligeti elágazáshoz közel található a forrás. 
Nevét a felette lévő kulcsos házról kapta. Évekig elhanyagolt állapotban volt, 
mivel a háznak nem volt igazi gazdája. A ház mostani kezelője a Pécsi Túra
kerékpáros és Környezetvédő Klub 
anyagi és munkaerő támogatásával 
a forrást felújítottuk. Kitisztítottuk 
az ülepítőmedencét és lemélyítettük 
a vízréteg szintjéig. A kőfalat megerősí
tettük és a vízelvezető árkot kitisz
títottuk.

Gubacsos-forrásAz egész Mecsekben felfestettük 
a forráshoz vezető turista átjelzéseket, 
így minden jelzett forrás könnyedén 
megtalálható.

Új táblákat építettünk be a Szürke-forráshoz, Egészség-forráshoz, Kiss Lajos- 
forráshoz, Zarándok-kúthoz, Szőke-forráshoz, Csendes-kúthoz, Három- 
kúthoz, Bokor-forráshoz. A táblák egy részét magunk faragtuk a költségek
csökkentése érdekében. Elkészültek, és 
beépítésre kerültek az esztétikus útjelző 
táblák néhány forráshoz.

Személyben egy régi forrást szeretnének 
újrafoglalni, és ebben kérték a munka 
osztály segítségét. Terepbejárást végez
tünk és forrásépítési tanácsokkal, 
valamint az engedélyeztetés folyama
tával ismertettük meg a kis falu 
polgármesterét. A kivitelezés során 
segítséget nyújtunk a foglalásnál.

Megtisztítottuk a szeméttől a Hársas-forrás és a Hármasbükk-forrás 
környékét, és a három nagy zsák szemetet az árpádtetöi erdészet telephelyére 
szállítottuk. Összeszedtük a szemetet kirándulásaink alkalmával, és a város 
széli szemetesedényekbe dobtuk. A Tubes és Mandulás környékén egy 
nagyszabású takarítási akciónál segítettünk tagtársainkkal. Felszámoltunk 
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több hajléktalanok által lakott búvó
helyet is.
Az erdőkben továbbra is sok a kidobott 
autógumi, melyek elszállítását önerőből 
nem tudjuk megoldani.

Ápoljuk a Dömör-kapu buszforduló 
sziklakertjét, a Szigriszt-keresztet és 
környékét, valamint a környék pihenő
helyeit.

Ások szép felújított mecseki forrás ötletet 
adott a BMTSZ-nek egy túra-mozgalom 
elindításához, a Mecsek forrásai címmel.

Megtartottuk a 25. Csokonay Sándor 
emléktúrát.

Kellemes tavaszi időben került sor 
a 25. Csokonay Sándor emléktúrára.
Útvonal: Orfüi elágazás - Bodó-hegy 
" Virágos-völgy - Herma-hegy - Szuadó- 
völgy - Éger-völgy. Táv: 17km 
szintkülönbség: 330 méter.
A minden korosztályt képviselő 55 fős 
csapat megismerkedett Csokonay Sándor 
forrásépítő tevékenységével és termé
szetszeretetével. Több általa épített 
forrást felkerestünk a túra folyamán, és 
ismertettük a források kialakulását, 
tisztántartásuk fontosságát. Felkerestük 

a Herma-hegyi Ordastanyát, ahol sok 
kellemes és hasznos évet töltött el 
a természet megfigyelésével, a madarak 
etetésével és a kis ház karbantartásával.
A túra végén a résztvevők színes emlék
lapot kaptak ajándékba.

Erdőtakaritás

Erdőtakarítás

Aki midig segít - l arga Jenő

A tárán résztvevők egy csoportja
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A 2008. évi munkákban részt vettek: Baronek Jenő, Baranyai Rudolf, 
Baumann József, Baumann Józsefné, Bayer Richárd, id. Biki Endre, Biki 
Endréné, Biki Endre Gábor, Farkas Tibor, Feketéné Cifra Éva, Csordás 
Nándor, Farkas Tibor, Füst Miklós, Golubics István, Herke Barnabás, Horváth 
Ákos, Horváth Richárd, Horváth Péter, Hohn Miklós, Hompola Miklós, 
Kézsmárki Zsolt, Kollár Tamás, Kovács Szabó János, Kulcsár Péter, Kriston 
Barnabás, ifj. Kriston Barnabás, Kriston Ádám, Kristonné Kenderik 
Magdolna, Lévai Gábor, Őri Zsuzsanna, Plantek István, Ripszám István, 
Rónaki Gizella, Sajgó Ferenc, Sárszegi Attila, Simon Tamás, Schumann 
Zoltán, Stálenberger Tibor, Tasnádi János, Tóth Klára, Varga Jenő, Várady 
József, Végh Károly.

Köszönjük a szorgos munkát azoknak a „névtelen” segítőinknek is, akik 
a 2008. évben kirándulásaik alkalmával kitisztították a források előterét, 
összeszedték a szemetet és óvták környezetünk tisztaságát.



A közgyűlésről 
2008. február 13-án, 16 óra 30 perckor kezdődött a Baranyaház dísztermében 
az egyesület közgyűlése.
Baronek Jenő ügyvezető elnök vezette a közgyűlést, amely az előzetesen 
kiküldött napirend szerint vette sorra feladatait.
Programja:

Beszámoló az Egyesület 2007-es évi munkájáról
Az Egyesület 2007. évi költségvetése végrehajtásának elfogadása
Az Egyesület 2007. évi Közhasznúsági jelentésének elfogadása
Az ellenőrző bizottság jelentése a 2007-es egyesületi évről
Az Egyesület 2008. évi tervei, elképzelései
Az Egyesület 2008. évi költségvetésének elfogadása
„Az ÖRÖK MECSEKÉRT” díj átadása
Elnöki bejelentés
Egyebek

A közgyűlés tervezett programja előtt Dr. Szabó László Gy. kért szót, Sólyom 
László Köztársasági Elnök levelét olvasta fel, aki levelében megköszönte 
a részére megküldött egyesületi Évkönyvet, és örömét fejezte ki, hogy a régi 
hagyományokat az Egyesület továbbviszi.
Ezután - titkári feladatomat teljesítve - az előre kiküldött írásos anyagokat 
kiegészítettem az azóta eltelt időszak eseményeiről való tájékoztatással. 
Elmondtam, hogy az évzáró ünnepi rendezvényünk helyszíne (a Tettyei
mésztufa barlang) egyedülállóan érdekes volt.
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Egyesületünk tagsága a város polgárai közül elsőként ismerhette meg 
a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által a „A Mecsek gyöngyszemei a 
Jakab-hegytöl a Völgységi patakig” c. projekt keretében felújított barlangot, 
hiszen a hivatalos átadás előtt tarthattuk itt évzáró összejövetelünket.

A Pécsi Gospel Kórus műsora nagy élmény volt, de sajnos a hely 
adottságaiból és előre nem látott technikai problémákból (valaki kikapcsolta 
az egyik hangszórót) nem mindenki számára volt egyformán élvezhető 
a gyönyörű hangzás. A közgyűlésen tájékoztattam a tagságot arról is, hogy az 
egyesület új örökös tiszteletbeli tagjainak szóló oklevelet is az évzárás 
eseményeihez kapcsolódóan adtuk át 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, valamint Nagy Bandó András író, humorista számára. 
Tájékoztattam a tagságot arról is, hogy a PANNONPOWER HOLDING Zrt. 
és a PTE Egyetemi Könyvtára segítségével elkezdődött a régi évkönyvek CD- 
re való rögzítése, abból a célból, hogy a jövő számára biztonságosan 
megőrizhessük elődeink életének hiteles krónikáit anélkül, hogy a több 
esetben a már nagyon rossz állapotban lévő kiadványok állagát a 
kézbevétellel, lapozgatással rontanánk. Reményeink szerint még ebben az 
évben elkészülnek az egyetemi könyvtár munkatársai a nagy feladattal. 
(Azóta már cl is készültek, az egyetemi könyvtár honlapjáról el is érhetőek az 
alábbi címen:
http://www.lib.pte.hu/main.php?menu=electro&article=elektkonyvtar/efolY  
oiratok/PTEdigitalizalas/MecsekEgvesuletEvkonyvek/index.html ) 
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Felbecsülhetetlen érték, köszönet illet mindenkit, aki hozzásegített bennünket 
ehhez, elsősorban Somosi László elnök úrnak!
Kértem még a tagok e mail-es elérhetőségét, hogy a kapcsolattartásban 
(hírlevél, egyéb közlendők) e gyors és olcsó lehetőséget is igénybe vehessük. 
Az adattár frissítése érdekében egyes tagtársakat adatlap kitöltésére kértem. 
Atovábbiakban az osztályok munkájáról esett szó.
Baumann József a munka osztály vezetője elmondta, a kiépített források 
száma a Mecsekben 210, a vízkifolyások száma 400-450. 2007-ben 10 forrás 
felújítása történt meg. 2008-ban tervben szerepel 6 forrás felújítása és egy új 
forrás foglalása.
Biki Endre Gábor ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy új jelvényszerző 
mozgalom kezdődik 60 forrás felkeresésével. Elmondta még, tervük, hogy 
2010-re az EKF évéhez kapcsolódóan az összes mecseki forrás felújításra 
kerüljön.
Ezután Baronek Jenő ügyvezető elnök bemutatta az Évkönyvben megjelent 
írások és fotók szerzőit, egyben megköszönte munkájukat.
A 2., 3. napirendi pontokat együtt tárgyalta és fogadta el a közgyűlés. 
Dománszky Zoltán, az ellenőrző bizottság elnöke ismertette az ellenőrző 
bizottságjelentését.
Kiemelt néhány bevételt és kiadást, majd elmondta, hogy az ellenőrző 
bizottság a gazdálkodást szabályszerűnek találta, a Közhasznúsági jelentést 
elfogadhatónak tartja, az éves beszámolót elfogadásra javasolja.
Az egyesület 2008. évi terveiről szólva Börcsök György , a történeti osztály 
Vezetője sajnálattal közölte, pillanatnyilag egyedül képviseli az osztályt, 
egyben kérte az érdeklődőket, jelentkezzenek, élesszék fel az osztályt. 
A fiatalok bevonása céljából felvették a kapcsolatot a Janus Pannonius 
Gimnáziummal. Az Ötórai beszélgetések 2008-ban is folytatódnak.
A terveket és a hozzá kapcsolódó költségvetést a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta.
A Közgyűlés a 2007. évi közhasznúsági jelentést egyhangúlag, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta.
7. napirendi pontként sor került „Az Örök Mecsekért” díj átadására, melyet 
a PANNONPOWER HOLDING Zrt. nevében Somosi László vett át.
Ezután elnöki bejelentés következett: Somosi László, egyesületünk 
elnöke megköszönte a díjat. Elmondta, hogy megtiszteltetésnek vette az 
együttműködést, egyben bejelentette, hogy mivel munkája egyre gyakrabban 
szólítja Budapestre és külföldre, ezért az elnöki tisztségről lemondani kíván.
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Baronek Jenő ügyvezető elnök megköszönte elnök úr sokéves munkáját, 
sajnálatát fejezte ki távozása miatt.
Ezek után bejelentette, a választmány úgy döntött jelölő bizottságot hoz létre 
az új elnök megkeresésére. A jelölő bizottság elnökének javasolta 
a választmány Baronek Jenőt, tagoknak pedig Baumann Józsefet és 
Benczes Gábort.
Kérdezte a Közgyűlés résztvevőit, van-e más személyre javaslat.
Más személyre javaslat nem érkezett, a Közgyűlés a jelölő bizottság elnökéül 
Baronek Jenőt, tagoknak Baumann Józsefet és Benczes Gábort 
ellenvélemény, tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.
A közgyűlés ideje alatt levetítettük azokat a grafikákat (portrékat), amelyeket 
Plaszauer István készített turistatársairól az évek hosszú során , s amelyek 
a Mecsek Híradóban folyamatosan jelentek meg.
A közgyűlés alkalmával lehetősége volt a tagságnak átvenni a 2007-es 
évkönyvet, valamint legtöbben befizették a 2008. évi tagdíjakat is.
A közgyűlés végén Baronek Jenő megköszönte a tagok részvételét, és a 
Közgyűlést bezárta.

Aválasztmányi ülésekről
Három választmányi ülést szervezett egyesületünk a 2008-as évben.
A januári ülés legfőbb feladata a közgyűlés előkészítése volt. Január 21-én 
a közgyűlés elé kerülő anyagot pontról pontra (beszámoló, költségvetési 
beszámoló, közhasznúsági jelentés, 2008. évi tervek) megtárgyalta 
a választmány.
Javaslatot fogalmaztunk meg egyesületünk kitüntető címeinek („Az Örök 
Mecsekért’’-díj - PANNONPOWER HOLDING Zrt. - és örökös tiszteletbeli 
tagsági címek) odaítélésére. Ezen a választmányi ülésen jelentette be Somosi 
László, egyesületünk elnöke, hogy a feladataiban bekövetkezett változások 
miatt (budapesti munkahely) lemond az elnöki tisztségről.
Baronek Jenő ügyvezető elnökünk - méltatva azt az időszakot, amelyben 
Somosi László az egyesület elnöke volt - javasolta, hogy a közgyűlés 
válasszon jelölőbizottságot az új elnök személyének kiválasztására. Végül 
megbeszéltük a konkrét feladatokat, ami a sikeres, eredményes közgyűlést 
elősegítik.
Az év második választmányi ülését szeptember 15-én tartottuk, a Mecseki 
Erdészeti Zrt. Rét u. 8. sz. alatt lévő irodaházában, amely egy idő óta 
egyesületünk irodájának is helyt adott. A hagyományos megbeszélnivalók 
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(Tájékoztató az elmúlt választmányi ülés óta történt eseményekről, az 
osztályelnökök szóbeli tájékoztatója az elmúlt hónapok tevékenységéről, 
adatok az egyesület szervezettségéről) után Nagy Gábor, a Természetvédő 
Osztály elnöke tájékoztatta a választmányt, hogy a Pécs 2010 Programiroda 
által kiírt pályázaton elnyert 300 000 Ft és a DDNPI és a Mecseki 
Erdészeti Zrt. támogatásával október 16-ára sikerült megszervezni 
a Mecsek II. konferenciát. A Választmányi ülésen végigbeszéltük 
a feladatokat, amelyek e rendezvénnyel kapcsolatban még ránk várnak. 
Benczes Gábor a konferencia kísérőprogramjaként is elfogadható 
fotópályázat tennivalóiról beszélt (kiírás, terjesztés, díjak). E választmányi 
ülésen Gál György, a magashegyi osztály elnöke bejelentette, hogy nem tudja 
tovább e tisztséget elvállalni - egyre gyarapodó munkahelyi és magánéleti 
feladatai miatt.
A harmadik választmányi ülés az év utolsó heteiben esedékes mindig. Ennek 
feladata a februári közgyűlés előkészítése, a tisztségviselő választás 
megtervezése, az év közhasznúsági jelentésének, gazdasági beszámolójának 
összeállítása, a jövő év feladatainak megtervezése.

Osztályaink életéből
A munka osztály tevékenysége igen gazdag, szerteágazó volt a 2008-as 
évben is. Információs táblák elhelyezése, források felújítása, átjelzés festése, 
madáretetés, szemétszedés, a természetvédelmi munkákban való rendszeres 
és aktív részvétel jellemzi munkájukat.
Kiss József születésének 150. évfordulója alkalmából rendbe tették Kiss 
József (eléggé elhanyagolt ) sírját a pécsi központi temetőben. Baumann 
József osztályelnök beszámolóját külön fejezetben tartalmazza az évkönyv.
A történeti osztály elnöke, Börcsök György az év elején számba vette 
a 2008-as év jeles évfordulóit.
Elődeink közül a következő egyesületi tagokra emlékezünk.

180 éve történt:
Zsolnay Vilmos 1828-ban született és alapító tagja, valamint 
első elnöke volt az egyesületnek.

160 éve történt:
Balog Károly 1848-ban született. Az egyesületben a Mecsek 
növényvilágával foglalkozott, erről írásos munka is 
született.
Vaszary Gyula 1848-ban született. Az egyesület alapító tagja.
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150 éve történt:
Kiss József 1858-ban született. Az egyesület alapító tagja és 
első titkára volt. Jelentős tevékenysége a turistautak 
kijelölése, az évkönyvek szerkesztése.
Később róla nevezték el a Misinára épített kilátót 
(a mai TV-torony helyén).

130 éve történt:
Hamerli József 1878-ban született. A szépítő osztály elnöke, 
és az egyesület alelnöke volt.

110 éve történt:
1898-ban készítették el a Bánffay turistautat.
Anévadó Bánffay Sándor közjegyző

100 éve történt:
1908 jelentős dátum a Mecsek Egyesület életében. Ekkor 
avatták fel, 1908. szeptember 13-án a Misinatetön épült 
kilátót. Akilátó fő támogatója és építésének kezdeményezője 
Kiss József volt.

90 éve történt:
Dr. Bokor Emil 1918-ban hunyt el. Az egyesület 
választmányi tagja volt.
Anagy Tubesi kilátót 1918-ban nevezték el János-kilátónak.

80 éve történt:
1928-ban két új turista pihenővel gazdagodott a Mecsek. 
A Sári-pihenő Hamerli József vaskereskedő felesége 
tiszteletére, és a Ptaek Viktor-pihenö. Ptaek Viktor 
a Magyar Nemzeti Bank Pécsi fiókjának igazgatója volt.
1928-ban a Kiss József-kilátó környékét elkezdték fásítani és 
fenyőkkel vették körül.

60 éve történt:
1948 centenárium alkalmából emlékpadot avattak a Flóra
pihenőnél.

50 éve történt:
Feszti Nándor 1958-ban hunyt el. Az egyesület választmányi 
tagja volt.

40 éve történt:
Rábay Gyula 1968-ban hunyt el. Az egyesületben az 
úthálózat kiépítésében és korszerűsítésében vett részt.
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Az idei év kiemelkedő eseménye a megemlékezés Kiss József (Mesztegnyő 
1858. máj. 7.-1939. július 29. Pécsjsziiletésének 150. évfordulójáról 
Az alábbi sorokkal hívtuk egyesületünk tagságát az ünnepi percekre.

MEGHÍVÓ
A Mecsek Egyesület választmánya tisztelettel meghív minden egyesületi tagot és 

érdeklődőt arra a megemlékezésre és koszorúzásra, amelyet Kiss József 
születésének 150. évfordulója tiszteletére rendez

2008. május 7-én 15 órakor.
Megemlékezést mond dr. Polgárdy Géza turista szakíró. 
Közreműködnek a Bártfa Utcai Általános Iskola tanulói.

A megemlékezés helye Pécs, Köztemető, Kiss József sírja (a temetőkápolna 
közelében "K"' jelű parcella, 219-es sírbolt).

Baronek Jenő 
ügyvezető elnök

Az ünnepi percek nyitásaként köszöntöttem a vendégeket, egyesületi tagokat, 
a megjelent középiskolás (Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola) 
és ált. iskolás (Bártfa Utcai Ált. Iskola) diákokat.
Bevezetőmben elmondtam, hogy történelmi idők tanújának sírjánál állunk itt, 
a város nagyjai számára kialakított sírhelyek egyikénél.
10 évvel a 48-as forradalom után, 9 évvel a kiegyezés előtt született emberre 
emlékezünk, aki a XIX. század utolsó, a XX. század első évtizedeiben élt. 34 
nappal a II. világháború kitörése előtt halt meg Pécsett. Megélte az első 
világháborút, megélte a gyászos trianoni döntést, a dél-baranyai, pécsi szerb 
megszállást, de mi mégis azért gyűltünk össze sírjánál, mert a mi 
egyesületünk, a Mecsek Egyesület életében elévülhetetlen érdemeket 
szerzett.
Minta, példa lehet a mi számunkra ma is, mert tanárként, természetjáróként, 
turistaként, pécsi polgárként igen gazdag örökséget hagyott ránk, mely máig 
meghatározó életünkben.
Nemcsak a valós formában itt maradt értékek, a kilátók, pihenőhelyek, 
turistautak, hanem a szellemi örökség is. Pl. Balogh Anita, Veszprémi Renáta, 
Bognár Gergely középiskolásokat is kutatómunkára késztette az életmű.
Mielőtt az életmű legfontosabb állomásairól Polgárdy Géza turista szakíró 
megemlékezett volna, meghallgattuk a „múlandóság cáfolatául” (bár a 
megjelenésünk is cáfolja a múlandóságot) Devecseri Gábor versét Hamvas 
Gábor és Tüzér Elizabet tolmácsolásában. Majd Berda József Vasárnapi öröm 
című versét Gangéi Valentin előadásában. Végül Gryllus Vilmos: Hallgatag 
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erdő című dalát a Bártfa utcai iskolások mutatták be. A gyerekeket Nyeső 
Ildikó tanárnő készítette fel.
Ezután Baronek Jenő ügyvezető elnökünk köszönetét mondott Baumann 
Józsefnek és a munka osztály tagj ainak a sír rendbetételéért.
Dr. Polgárdy Géza turista szakíró hosszú időt áldozott Kiss József életének 
kutatására. Személyes hangvételű, elkötelezett mondatai arról tanúskodtak, 
hogy értékeket, mintának valót, követni valót bőven talált Kiss József 
életében, közéleti tevékenységében, a Mecsekért végzett több évtizedes 
munkájában.
A megemlékezés végén elhelyeztük egyesületünk koszorúját Kiss József 
sírján. Az eseményről a Pécs TV készített tudósítást, amelyben Baronek Jenő 
ügyvezető elnökünk mondta el gondolatait az évfordulóról.

A természetvédelmi osztály Nagy Gábor irányításával a szokásos évi 
tevékenysége mellett komoly értéket képviselő tudományos programot tudott 
szervezni a 2008-as évben. A 2005. évben lezajlott „Dél-Dunántúl Zöld 
Szigetei”- Konferencia a Mecsekért című rendezvény sikerén felbuzdulva 
határoztuk el, hogy időről időre tervezünk olyan alkalmakat, amelyek 
lehetőséget adnak a térségünkben található - természeti értékeket bőven 
kínáló területek bemutatására. Ebben az évben sikerrel pályáztunk a Pécs 
2010 Menedzsmentközpont által kiírt, a környezetvédelmi „felvezető év” 
programjába is illő tervünkkel. Ezáltal vált lehetővé, hogy megszólítva 
állandó támogató partnereinket, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot 
és a Mecseki Erdészeti Zrt-t. , megszervezzük a Mecsek II. konferenciát. 
Célunk az első, 2005-ös konferencia óta eltelt időszak új kutatási, kezelési 
eredményeinek ismertetése, valamint a Villányi-hegység részletesebb 
(geológia, botanika, zoológia, idegenforgalom, környezeti nevelés, 
természetvédelem) bemutatása volt. A Mecseki Erdészeti Zrt. támogatásával 
sikerült az „Erdők Hete” nagyszabású rendezvénysorozatába is beilleszteni 
konferenciánkat. Az október 16-án , a Búza téri MTESZ székházban 
megrendezett program egész napra értékes, változatos, gazdag tartalmat 
kínált a szép számú hallgató-ságnak. Csak címszavakban az előadók és 
témáik:

Haraszthy László (Kv VM) - természetvédelem
Dr. KonrádGyula (PTE-T77Q-geológia (Villányi-hg.)
Dénes Andrea (JPM-TTO)- botanika (Villányi-hg.)
Dr Abrahám Levente (SMM) - gerinctelen állatfajok (Villányi-hg.)
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Gáborik Ákos (DDNPI) - gerinces állatfajok (Villányi-hg.)
Nagy Gábor (DDNPI) — természetközeli erdőgazdálkodás
Dr Májer József (PTE-TTK) -•védett állatfajok felmérése (Villányi-hg.) 
Burian Endre (Mecseki Erdészeti Zrt.) - erdőgazdálkodás (Villányi-hg.) 
Dudás György (DDNPI) — természetvédelem, ökoturizmus (Villányi-hg.) 

A konferencia „kísérőprogramjául” a Pécs M.J. Város által a civil szervezetek 
számára kiírt pályázaton nyert források felhasználásával fotókiállítást is 
szervezhettünk, melynek felelőse Benczes Gábor volt az egyesület választ
mányából.
A „csak TERMÉSZET” című pályázatunk felhívása így szólt: „A Mecsek 
Egyesület a „Dél-Dunántúl Zöld Szigetei (Mecsek II) konferencia” 
alkalmából fotókiállítást rendez, melyen a pályázatra érkezett, szakmai zsűri 
által kiválasztott legjobb munkák kerülnek bemutatásra. Célunk, hogy 
a természetjáró amatőr fotós szemével láttassuk meg a Dél-Dunántúl, 
kiemelten a Villányi-hegység növény- és állatvilágát, emlékhelyeit, az ember 
és a természet kapcsolatának pillanatait, hangulatait.” A felhívásra érkezett 
alkotásokból a zsűri az alábbi szerzőket és képeket díjazta:

Gergely Tibor:
Betűk című képe

Deli József:
Magyar kikerics című képe

Lázár Boglárka:
Érdeklődő vidra című képe

Díjazottak még: Künsztlerné Bodnár 
Judit: Ferde vízesés; Künsztler 
Róbert: Ellenfényben; Nagy Gábor: 
Pécsi-tói hangulatok; Nagy Kristóf: 
Kukucs és Dr. Lázár Zsófia: Bálicsi 
hajnal című alkotásai.
A konferencia helyszínén a beküldött 
(díjazott és nem díjazott) képeket 
kiállítottuk. A későbbiekben más 
helyszíneken (Budai-városkapu 
iskola, Mecsekaljai iskola stb.) is 
bemutatjuk a természetet, az ember 
és a természet kapcsolatának szép 
Pillanatait, helyszíneit megörökítő 
képeket.
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A konferenciák értékét az adja, hogy mennyit tudnak a résztvevők 
továbbvinni saját munkaterületükre az elhangzottakból, mennyire 
befolyásolja a jelenlévők további életét, munkáját. Ez a konferencia biztosan 
tovább él a résztvevők emlékezetében, s aki nyitott szívvel, értelemmel 
hallgatta végig az előadásokat, annak továbbgondolni, tennivalója is van ezen 
a területen.
Ifjúsági osztályunk és túra osztályunk működését lelkes túravezető és 
pedagógus túravezető tagjaink tevékenysége által jegyezhetjük.
Jelenszkyné Fábián Ildikó, Takácsné Hartmann Piroska és Strasser Péter 
változatos programot szervez egész éven át tanítványainak. Tanösvénytúrák, 
különböző jelvényszerző mozgalmak, teljesítménytúrák, táborok kínálnak 
maradandó természetközeli élményeket tanítványaiknak.

Túra osztályunk többnyire a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség nyílt 
túráit kínálja tagságunknak, de több nagy érdeklődéssel, szépszámú 
résztvevővel megvalósított emléktúra - vezetője is a Mecsek Egyesület tagja. 
Idén második alkalommal vízitúrát is jegyezhetünk egyesületi tagjaink 
tevékenységében. Bcnczes Gábor a tavalyi élmények hatására idén is 
összegyűjtötte csapatát, hogy a Dráva izgalmas szakaszain végigvezesse őket.

Emléktúrák, nyílt túrák (Lásd. Múzeumi túrák a Mecseken című 
képripotunkat): A Mecsek Egyesület túráinak megismétlése az eredeti 
túraútvonalon.
Egyesületünk tagjai nagy részt vállalnak a Baranya Megyei Természetbarát 
Szövetség nyílt túra programjának megvalósításában. Az év során több nyílt 
túrát és emléktúrát is szerveztünk, vezettünk, amelyek célja a túrázáson kívül 
kiváló elődeink (a természet szeretetében, értékeink megőrzésében, példás 
tevékenységben) emlékeinek ápolása, személyes élményeink továbbadása 
azoknak, akik nem ismerték őket.
így került sor január 12-én a Baranyai Aurél eniléktúrára, amelyet a 
Szentkút - Cinke-tanya - Remeterét-Lapis - Tubes - Misina - Dömörkapu 
- Tettye útvonalra hirdettünk meg. 37 és 61 között váltakozott a túrán 
résztvevők létszáma. Voltak, akik „csak” a Cinke-tanya helyén felállított 
emlékkőnél tartott megemlékezésre érkeztek, voltak, akik végigjöttek velünk 
a tervezett úton. Az emlékkőnél (a hagyományoknak megfelelően) meghitt 
hangulatú beszélgetés nyomán idéztük fel Baranyai Aurél és barátai emlékét. 
Ennek most is Baranyai Pál és családtagjai jelenléte és mondanivalója adta 
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azt a többletet, amely miatt ez az emléktúra mindig kiemelkedik az év túrái 
közül. Örömmel vállalom mindig a e gazdagító, hosszú időre élményt adó 
program megszervezését.

Horvát Adolf Olivér, a Mecsek Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke emlékét 
egyesületünk a tavaly októberben megjelölt emlékkővel igyekszik őrizni. 
Elhatározásunk szerint tiszteletünket emléktúra szervezésével is kifejezzük 
Horvát Adolf Olivér születésnapja alkalmából. Ebben az évben erre 2008. 
március 1 -jén került sor. Ennek a túrának érdekessége volt, hogy a PÉCS TV is 
kíváncsi volt az eseményre - habár csak az indulás perceit örökítették meg. 
A másik sajátossága volt, hogy az emlékkőnél Balogh Anita, a Széchenyi 
István Gimnázium és Szakközépiskola tanulója felolvasta a Természet- 
Tudomány Diákpályázaton díjat nyert dolgozatát, amelyben Horvát Adolf 
Olivér életútját vázolta fel. Örömteli volt, hogy több fiatal is résztvevője volt 
a túrának, többek között Kabai Józsefné Sellyéről érkezett kis 
diákcsoportjával.
Útvonal: Mandulás - Lapis - Büdös-kút - Vörös-hegy - Horvát Adolf Olivér 
emlékkő - Szentkút
A túrát többen Teca Mama vendéglőjében fejeztük be, ahol a frissen kisült 
medvehagymás pogácsával és finom teával zártuk az amúgy is élményekben 
gazdag napot.

Csokonay Sándor emléktúra
Kellemes tavaszi időben került sor a 25. Csokonay Sándor emléktúrára. 
Útvonal: Orfüi elágazás - Bodó-hegy - Virágos-völgy - Herma-hegy 
~ Szuadó-völgy - Éger-völgy. Táv: 17 km szintkülönbség: 330 méter.

A minden korosztályt képviselő 55 fős csapat megismerkedett Csokonay 
Sándor forrásépítő tevékenységével és természetszeretetével. Több általa 
épített forrást felkerestek a túra folyamán, és a túravezetö Baumann József 
ismertette a források kialakulását, tisztántartásuknak fontosságát. Felkeresték 
a Herma-hegyi Ordastanyát, ahol Csokonay Sándor sok kellemes és hasznos 
évet töltött el a természet megfigyelésével, a madarak etetésével és a kis ház 
karbantartásával. A túra végén a résztvevők színes emléklapot kaptak 
ajándékba-tudósít a túravezetö, Baumann József.

Az emléktúrák sorát gazdagítja még a 2008. november 22-ére tervezett 
Rockenbauer emléktúra, amely Pécsvárad - Zengővárkony - Apátvarasd 
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- Mecseknádasd útvonalon vezet. A kézirat leadása idején még csak 
remélhetjük, hogy a szokásoknak megfelelően szép számú résztvevővel idén 
is méltóképpen tiszteleghetünk a megyénket megkülönböztetett szeretettel, 
érdeklődéssel illető kiváló operatőr-rendező Rockenbauer Pál emléke előtt.

Részlet Benczes Gábor értékeléséből az idei (XII.) elSant Kupa-ról 
XII. elSant Őszi Kupa tájékozódási túraverseny

V. Tájékozódási hétvége 2008. szeptember 20-21.
A rendezvény helyszíne Fehér-kút volt, ahol a kiírás szerinti kategóriák 
kerültek megrendezésre. Az időjárás kegyes volt hozzánk (nem szakadt le az 
ég). Mindkét nap borult, néha szemerkélő eső, a napsütésesnek sajnos nem 
örvendhettünk. A verseny a csapatbajnoki „futamokkal” kezdődött, majd 
délután tájékozódási futóverseny volt. A vasárnapot az egyéni bajnoki 
versenyekkel folytattuk és vele párhuzamosan a kirándulni vágyók részt 
vehettek egy rövid kis 16 km-es „teljesítménytúrán”.
Az erdő talaja és az utak a verseny időtartama alatt „kirándulásra” alkalmasak, 
jól járhatóak voltak.
A verseny az előző évihez hasonló létszámú résztvevőt vonzott. 46 csapat, 
17 sportegyesület/sportkör 121 fővel vett részt. A csapatok és egyéni 
résztvevők 14 helységből érkeztek.
A verseny lebonyolításában 17 fő vett részt.
A csapatbajnoki fordulón Knauer József kijelölt szövetségi ellenőr jelen volt, 
az egyéni versenyen a kiírásnak megfelelően Franczva László látta el ezt 
a tisztet.
A verseny a hibáktól eltekintve a tervezettnek megfelelően, jó hangulatban 
zajlott le. Az értékelés időben megtörtént, az eredményhirdetést az előre 
tervezett időpontokban kis csúszással kategóriánként megtartottuk. Bízva, 
hogy továbbra is módunk lesz rá, a versenyt jövőre is megrendezzük a majdani 
résztvevők örömére, jövő szeptemberben valahol a Mecsekben (terv szerint 
Árpádtetőn).
A verseny kategóriánkénti első három helyezett csapata oklevél- és érem
díjazásban, valamint a támogatók által felajánlott ajándékokban részesült. 
Az „elsők” a kategóriájuknak megfelelő kupát is elnyerték, amit egy évig 
őrizhetnek, kiállíthatnak, mutogathatnak, büszkélkedhetnek vele, de jövőre 
vissza kell hozniuk, hogy újra elnyerhessék.
Azon versenyzőknek, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak részt venni az 
eredményhirdetésen és akkor megállapított díjazott helyezést értek el, 
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a díjakat személyesen (várhatóan a Zöldpont-on Benczes Gábort 
megkeresve), illetve telefonon történő előzetes egyeztetés szerint átvehetik.
A helyszíni visszajelzések alapján a többség megelégedésére sikerült 
lebonyolítani a versenyt, ami a rendezésben résztvevők lelkiismeretes 
munkájának köszönhető.
Akik ezt megtették: Áment Tamás, Bárdos Tibor, Bárkányi Angéla és Stefan, 
Bárkányi Tamás, Benczes Gáborné, Bota János, Braun Andrea, Cigány 
Gábor, Erdélyiné Hornung Erika, Kovács Pisti, Németh Katalin, Mazács 
Ádám, Márton Zoltán, Stix Zsuzsi, Tihanyi László.
Sajnos megint nem sikerült hibátlan versenyt összehozni, de azért akiknek 
tetszett és jól érezték magukat, azokkal együtt örülünk, akiknek bosszúságot 
okoztunk, azoktól továbbra is elnézést kérünk, és igyekszünk a hibáinkon 
javítani.
Az elért eredményekhez gratulálunk, és mindenkinek köszönjük, hogy eljött.
A verseny megrendezését támogatták: PrintCopy, Mecseki Erdészeti Zrt., 
MECSEXTRÉM, Mecsek Egyesület, Databox, SIEMENS, Elektro-Uno; 
elSant.

Az Ötórai beszélgetések
Változatos tartalom, gazdag képi megoldások jellemezték az idei év Ötórai 
beszélgetéseit.
Januárban izgalmas úti beszámolót hallottunk és láttunk Csizmadia Attila 
kínai élményeiről. A nagyszerű képeket személyes élményekkel fűszerezett 
beszámoló gazdagította.
Februárban Dr. Szeiberling Tamás hasonlóan igényesen összeállított, 
személyes élményeken alapuló tájékoztatóját, vetítését láttuk az USA nemzeti 
Parkjairól.
Márciusban Kosa Pál „Jártamban-keltemben” címmel összeállított 
Mdeofilmjét néztük meg , amelyben erdélyi és magyarországi tájakat, 
néprajzi, kultúrtörténeti értékeket mutatott be.
Áprilisi Ötórai beszélgetésünket már az új helyen, a Mecseki Erdészeti Zrt. 
Rét u. 8.sz. alatti székházának földszinti helyiségében tartottuk. Ez 
alkalommal Gál György vetítését láthattuk az Alpokban tett hegymászó 
túráiról. Mint mindig, most is a megélt élmények hiteles, izgalmas 
^számolója párosult a jószemü természetfotós szép pillanatokat, 
helyszíneket bemutató képi alkotásaival.
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Májusban, 28-án Fekete László izgalmas helyszínekről, vulkánokról tartott 
élménybeszámolót. Térképei, a vulkánok működését is szemléltető ábrái és 
a személyes hangvételű, de tudományos adalékokkal is tűzdelt korrekt 
tájékoztató közelebb vitt mindannyiunkat a természet e sok izgalmat okozó, 
rejtélyes képződményeihez.
A nyári szünet után szeptemberben Börcsök György vetített a Kis-Balatonról. 
Tudományos értékű, izgalmas tájékoztató hangzott el, amely térben és időben 
is szemléletesen tájékoztatta a hallgatóságot a Kis-Balaton kalandos 
„élettörténetéről”. Az októberi téma a tudományos-ismeretterjesztő 
kategóriába is sorolható: Biki Endre tapasztalatai, képei a forrásépítés 
rejtelmeibe viszik a hallgatóságot.
Novemberben Dr. Tóth Imre nyugalmazott egyetemi oktató, a szegedi GEO- 
ENVIRON Környezetvédő Egyesület elnöke előadását hallgathattuk 
Vendégségben Kárpátalján és a Felső-Tisza völgyében címmel. Az egyesület 
céljai között a legfontosabb - Kárpát-medencei természetes források 
számontartása, felügyelete szerepel. A 90-es évek végén ők jelölték a Fehér- 
Tisza forrását, a közelmúlt izgalmas feladatának pedig a Fekete-Tisza 
kiépített forrásának felúj ítását, rendbetételét tűzték ki célul.
Az Ötórai beszélgetéseken az érdeklődök létszáma változó. A Mecseki 
Erdészeti Zrt. előadója ill. tárgyalója kiváló környezetet biztosít e rendszeres 
programunkhoz. A hallgatóság többnyire állandó összetételű. A leghűsé
gesebb résztvevők az Ötórai beszélgetéseken Csapó Júlia, Rüll József, Tóth 
Róbert, Lengyel Zoltánná, Arany Gábomé és Stefánovics Istvánná volt 
a 2008-as évben.
Továbbra is igyekszünk színvonalas, tartalmas témákat és előadókat 
választani a minden hónap utolsó szerdáján tartott rendezvényekre, hiszen 
ezek folyamatos találkozási lehetőségeket is jelentenek az egyesület 
- egyébként osztályokban dolgozó - tagjai számára.
Ötleteket, javaslatokat, kívánságokat szívesen fogadunk!

Fontos esemény!

2008. április 7-től a Mecsek Egyesület irodája új helyre költözött.
Az új cím: Mecseki Erdészeti Zrt.

7623 Pécs, Rét utca 8.1. emelet 110. szoba.
Az irodában rendszeresen nem tartózkodunk, ezért szükséges előzetes 
egyeztetés Tóth Klára titkárral a 06-20 527-8913 telefonon.
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Ettől az időponttól kezdve az Ötórai beszélgetéseket is a Mecseki 
Erdészeti Zrt. központjában tartjuk. Összességében sokszínű, változatos 
programokat, tartalmas, értékmegőrző tevékenységeket könyvelhetünk el 
a 2008-os év egyesületi eseményei között. Kiemelkedőnek a munka osztály 
tevékenységét tarthatjuk. Ennek nagy érdeme, hogy folyamatos karbantartás, 
értékteremtés folyik munkájuk nyomán. Sikernek könyvelhetjük el a Dél- 
Dunántúl Zöld Szigetei - Konferencia a Mecsekért és a Villányi-hegységért 
című rendezvényünket, valamint hogy újraszervezhettünk fotópályázatot. 
Szerettük volna gazdagabbá tenni Kiss József születésének 150. évfordulóját. 
Terveinket az egyre nehezedő gazdasági körülmények, a források 
beszűkülése nem engedte megvalósítani. Nem mondunk le azonban egészen 
ezekről. További támogatókat, pályázati lehetőségeket keresve igyekszünk 
a feltételeket megteremteni elképzeléseinkhez.
Köszönöm mindazoknak a támogatását, akik bármilyen módon 
(munkájukkal, jelenlétükkel), bármilyen mértékben (egyszer, többször, 
rendszeresen, alkalomszerűen) segítették 2008-as terveink megvalósulását, 
egyesületünk tartalmas, igényes, hagyományőrző és előrevivő tevékenységét. 
Egyesületünk jövő évi programjához, az Ötórai beszélgetések témájához 
várjuk tagságunk javaslatait.

.u-A 
Baronek JenőO 

Meock Euyksüuít OoyvszetA un&ki

Szabó Imre
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER. 

A MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG ELNÖKE 

RÉSZÉRE
A MAI NAPON

A
MÉCSEK EGYESÜLET„ÖRÖKÖS TISZTELETBELI TAGJA”
CÍMET ADOMÁNYOZ
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II.

BARANYA MEGYEI
MEZOGAZDASAGI SZAKIGAZGATASI

HIVATAL
ERDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

2008. december II.

A MECSEK EGYESÜLET 
VÁLASZTMÁNYA

díjat 
adományozzuk

A MECSEK természeti és kulturális értékeinek 
megóvását, szépítését szolgáló célok megvalósításában 
nyújtott támogatásáért, amellyel elősegítette, hogy 
mindaz a szépség, csoda, ami minket ebben a térségben 
körülvesz, az idők végezetéig fennmaradjon.

□ - 302
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■
A Mecsek Egyesület választmánya 

TISZTELETTEL MEGHÍVJA 

Önt 

2Oo8. DECEMBER II-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN) 17 ÓRÁRA 

a Cella Septichorában (bejárat a Sétatér felöl) 
TARTANDÓ ÉVBÚCSÚZTATÓ ESEMÉNYÉRE.

MERÍT. RCNE!

országban. A Daniel Speer Br

/fi rí Főuko

ÖT ÉVSZÁZADAR Hl OÁRJ>
Mt'-VEIBAROKK CZIKUS,

IZŐK DARABJAIVAL IRHLRJIMII■KBEI
FEL. A SZÁMOS SIKERE I HAZAI

AOSZ1FURNÉZ ■RIÁBAN É:
iass Band szép sikereket irt el

nnvien a Liszt l;u
AVÉGI Z1

’ÁNSZ í:F-SZJ

LYOKBJIÁN LÉPNI
T rói>BBSZÖR

i. Berlinben, Párizsban, Valamint Stuttgartban, két ízben. A
Rádióévá Magyar Televíziók készíti rr velük felvételi ki 1.

Az ÚJ ÖRÖKÖS TISZTELETBELI TAGOK 
BEMUTATÁSA, AZ OKLEVELEK ÁTADÁSA

Tanúi

Pé.c
MUZSIKÁJÁBÓL

Baromik Jen

A Mecsek Egyis<

PROGRAM:

GASZ ZOLTÁN - A PÉ TÁV PH M1ÁVÍ0 TÓ KI I 
UGYMíZETÓ IGAZGATÓJA

IVÁNYI ILDIKÓ DR. - DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK 
IGAZGA f ÓSA<» NYUGAI.MAZ0T I 
KiAZGATÖJA

káldy József - a mh m ki éri» szen zri 
VEZÉRIGAZGATÓJA

VARGA TAMÁS DR. - BARANYA Ml GYEI MEZŐGAZDASÁGI 
SZAKIGAZGATÁSI HIVAT AI. I RDI SZÍ 11 
IGAZI iATÓSÁG IGAZGATÓJA

ZÁVOCZKY SZABOLCS ■ DUNA dr áva ni mzi TI park 
IGAZI IATÓSÁG IGAZGATÓJA

Tanulmányaik at valami nnyien a Liszt Ferenc Zenemóvészi ti Főiskola 
Pécsi Tagozatán végizték. A zenekar ripirioárja öt évszázad 
MUZSIKÁJÁBÓL MERÍT. RENESZÁNSZ ÉS BAROKK MÜVEKKEL, KLASSZIKUS, 
ROMANTIKUS. VALAMINT KORTÁRS SZERZŐK DARABJAIVAL KONCERTTERMEKBEN, 
TEMPLOMOKBAN. KASTÉLYOKBAN LÉPNIK FTL. A SZÁMOS SIKERES HAZAI 
HANGVERSENY MELLETT TÖBBSZÖR TURNÉZTAK AUSZTRIÁBAN És 
Németországban. A Dániel Speer Brass Bánd szép sikereket irt el 
Szói iában. Bfrijnben, Párizsban, Valamint Stuttgartban, két ízben. A 
Magyar Rádióéba Magyar Televízió ts készített velük felvételi kit.

ROMA

T ÍATÁN

IANTIKVS. VALAMINT KORTÁRS SZÍ
LOMOKBAN, KASTÉL'

HANGA I R'
Némi

Szót

ME.

Köszöntők

Magi

A z.inikar iagjai: Horváth Zoltán (trombita'. Hammer Gábor 
(trombita), I'étersz Árpád (kört), Sörfőző Zoltán harsona . 

Maronk-s Zsolt tuba). Péter Zoltán (dobok)

• A Cella Septichora bemutatása
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Örökös tiszteletbeli elnök: 

t DR. HORVÁT ADOLF OLIVÉR
Széchenyi-díjas, Grastyán-díjas címzetes egyetemi tanár, 

Pécs Város Díszpolgára

Elnök (2008.február 13-ig)'.
SOMOSI LÁSZLÓ,

a PANNONPOWER HOLDING Zrt. elnök-vezérigazgatója

Ügyvezető elnök: 
BARONEK JENŐ

Alelnök:
KÁLDY JÓZSEF,

a Mecseki Erdészeti Zrt.
vezérigazgatója

Titkár:
TÓTH KLÁRA

A Választmány tagjai: Ellenőrző Bizottság

Somosi László 
Baronek Jenő 
Káldy József 
Tóth Klára 
Rónaky Gizella 
Benczes Gábor 
Börcsök György

Dománszky Zoltán
Rüll József
Jakab Éva

Osztályok:
Munka osztály- Baumann József osztályelnök
Természetjáró osztály- Rónaky Gizella osztályelnök
Természetvédelmi osztály- Nagy Gábor osztályelnök 
Történeti osztály- Börcsök György osztályelnök
Magashegyi osztály- Gál György osztályelnök (2008.ix.i5-ig)
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„Az Örök Mecsekért ’’-díj kitüntettjei: 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (2004) 

Mecseki Erdészeti Zrt. (2005) 
PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. (2006) 

PANNONPOWER HOLDING Zrt. (2007) 
Baranya megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Erdészeti Igazgatóság (2008)

A MECSEK EGYESÜLET TAGSÁGA

Jogi tagok:
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

Mecseki Erdészeti Zrt 
PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. 

Pécs Holding Vagyonkezelő Zrt.

Örökös tiszteletbeli tagok:
Kovats Kolos, Kossuth-díjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház Örökös Tagja (2006)

Nagy Bandó András író, humorista (2007)

Dr. Sárközi Ferenc r. dandártábornok, Baranya megyei rendőrfőkapitány (2007)

Dr. Szili Katalin, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke (2007)

SoiHOSÍ László, a PANNONPOWER HOLDING Zrt. elnök-vezérigazgatója,
a Mecsek Egyesület elnöke (2007)

Tasnádi Péter, Pécs M.J. Város Polgármestere (2007)

GaSZ Zoltán, a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. ügyvezető igazgatója (2008)

Dr. Iványi Ildikó , a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság nyugalmazott igazgatója (2008)

Káldy József, a Mecseki Erdészeti Zrt. vezérigazgatója (2008)

Dr. Varga Tamás, a Baranya megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Erdészeti Igazgatóság igazgatója (2008)

Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója (2008)

Szabó Imre, Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter,
a Magyar Természetbarát Szövetség elnöke(2008)
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Tiszteletbeli tagok:

Kovács Szabó János
ARANYBAKANCS-díjas természetjáró, 

az újjáalakult MECSEK EGYESÜLET első titkára 
1993-2000-ig

Somogyvári Imre 
tiszteletbeli osztrák konzul, 

az újjáalakult MECSEK EGYESÜLET első elnöke 
1993-2000-ig

Rendes tagok:

Ádám Imre Chlebovics Miklós Ivasivka Mátyás
Arany Gáborné Csábi Mária Jakab Albert
Arató Tünde Csanádi Imre Jakab Éva
B.IIorváth Csilla Csapó Júlia Jakab Ferencné
Bachmann Zoltán Dr. Csiszár Gyula Járányi Lászlóné
Balassa Mihályné Dobszai János Zsolt Jelenszkyné Fábián Ildikó
Bali Tímea Dolgos Sándor Jerszi Lajos
Balotay Gergely Dománszky Zoltán Jónás István
Baranyai Rudolf Domján Gyula Jónás Istvánné
Baronek Jenő Elblinger Ottó Jónás Rudolf
Baronek Jenő Ifj. Faltis Róbert Káldy József
Baronek Jenőné Faltysné Újvári Anna Kamarás Júlia
Baronek-Börcsök Réka Farkas Tibor Karádi Károly
Bátai István Dr. Fekete Bálint Dr. Karádi Károlyné
Bátai Istvánná dr.Kerényi Mónika Fekete László Kaszás Károlyné
Baumann József Feketéné Móró Erzsébet Kecskésné Jáger Ilona
Baumann Józsefné Füziné Kajdy Zita Keller József
Bayer Richárd Gál Éva Kiss Lajos
Bedőcsné Novreczky Júlianna Gál György Kóczán Zsuzsanna Dr.
Békefi Irén Dr. Gál Györgyné Kői Csilla Dr.
Benczes Gábor Gálhidy Éva Koncz Eszter Dr.
Bendik Istvánná Gergely Tibor Kosa Pál
Berghauer Tibor Gergely Tibor Ifj. Kovács Árpád
Biki Endre Gábor Gida Tibor Kovács János
Biros Béláné Gőbölös István Kovács Jánosné
Bóday Barna Gundrum Károly Dr. Kovács József
Bóday Barna ifj. Gyulassy Józsefné Kovács Judit
Bóday Miklós Hardicsay Sándor Dr. Kovács Mihályné
Bóday Miklós Ifj. Harmat Béla Dr. Kovács Orsolya
Bóday Zoltán Havasi Ildikó Kovácsné Kincses Ilona
Bodráné Kis Olga Hegedűs István Kraft János
Börcsök György Herisztné Kincses Magdolna Kremling Lajos
Bötkös Lászlóné Horváth Renáta Kriston Barnabás
Brantner Antal Dr. Husvéth Ilona 1 Kriston Barnabás Ifj.
Budai Jánosné Ijjász István Kristonné Kenderik Magdolna
Chlebovics Kornél Iván Attila Kurnik Ernő Dr.
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Lakatosné Novotny Sarolta Dr. 
Lárencz László Dr.
Lehmann Antal Dr. 
Lénárd József 
Lengyel Zoltánné 
Majer József Dr. 
Makoviczky Gyula Dr. 
Marosy György 
Marton István Dr.
Marton József 
Martonné Horváth Teréz 
Máté Ágnes 
Mátyás Elemérné 
Meinczinger Elvira 
Mendly Lajos 
Mihály István 
Miklós István 
Miklós Kristóf 
Montskó Péter Dr. 
Morshan Edit 
Nagy Gábor 
Novotny Iván Dr. 
Nyéki Károly Dr.
Nyékiné Kincses Márta 
Ország János 
Ory Zsuzsanna 
Pálfy Attila 
Perényi György 
Péter Oszkár
Péterfalvy István Dr. 
Plántek István 
Plaszauer István 
Pulai Lászlóné 
Pusztafalvi Gábor 
Rábay Ottó 
Rónaki László 
Rónaky Gizella 
Rüll József 
Sallay Árpád 
Schaller Károly 
Sebők Béla Dr. 
Sey Gábor

Somosi László 
Somosi Lászlóné 
Soós Kálmánná 
Stálenberg Tibor 
Stefánovics Istvánná 
Strasszer Péter 
Strenger Jánosné Dr.
Sváb László
Szabó László Gy. Dr. 
Szabó-Dalecker Ibolya 
Szantner József 
Szászi Tibor
Szecsődi Imre 
Szecsödi Imréné 
Szerémy Péter 
Szirtes Béla 
Szirtes Béláné 
Szőke Emília 
Szőnyi János
Takácsné Hartmann Piroska 
Tarnai Tamás
Tarnócai Mária 
Tasnádi János 
Tátrai Bea
Temesi Endre Miklós 
Tóth Aladár Dr.
Tóth Klára 
Tóth Róbert 
Tresz Adrián 
Tresz Anett 
Tresz Gábor 
Treszné Baronek Éva 
Túránné Gőcze Irén 
Túrányi Károly 
Újvári Jenő Dr. 
Vass Anna Dr.
Vass Béla
Végh Károly 
Wágner László 
Zoltán Vilmos Dr.
Zsoldos László
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„Nem az erdő van Somogybán, Somogy van az erdőben. "

AZselic földtörténeti múltja

omogy megyének az egyik legszebb, erdőben és vadban bővelkedő, 
Baranyával határos vidékét Zselicnek nevezik. A Mecsek és a Zselic 
fejlődéstörténete szorosan összekapcsolódik. A Mecsekben még 

felszínen lévő kőzetek a Zselic nyugati szélén már több mint 1000 m 
mélységben találhatók. A Zselic hegyes-völgyes vidék, melyet völgyek, 
patakok szelnek át zömében észak-déli irányban. A vízválasztó magaslatok a 
terület közepén húzódnak végig, kettéválasztva a tájegységet. A patakok 
északon a Kapósba délen a Drávába szállítják a vizet. E dombos tájegység 
anyagának zöme a Pannon-tengerben rakódott le. Az agyag-, iszap- és 
homokösszletnek a vastagsága Kaposvár környékén az 1000 m-t is 
meghaladja. A pannon homokos-agyagos üledékek nemcsak a . medence 
mélyén találhatók meg, hanem a Somogyi-dombság mélyebb völgyeiben 
a felszínre is bukkannak. Somogy megye nagy részén áthalmozott pleisztocén 
futóhomok a jellemző, a pleisztocén végén pedig lösz keletkezett. A Zselic 
legmagasabb pontja a Bakócától délre emelkedő Hollófészek (358 m). 
Felszíne erősen tagolt, a pannon rétegek enyhén lejtő fennsíkjait a mélyen futó 
patakvölgyek darabokra szelték. Az észak-déli irányú fővölgyek közt 
kiemelkedő széles dombhátakat, lankás oldalakat, meredekfalú, mély eróziós 
völgyek rendszerei hálózzák be. A földfejlödés során többször formálódott 
a kis táj területe. Tenger borította el, vulkánok emelték a magasba, folyók 
szelték át, és jeges szelek borzolták felszínét. A múlt geológiai érdekességei 
a területet járva sok helyütt előbukkannak. Ókori kvarcporfír-homokkő 
kibúvásokat láthatunk Gyürüfü és Dinnyeberki környékén. Harmadkori 
miocén korszakbeli mészkő, valamint homokos kavics és homokkőrétegek 
kerültek a felszín közelébe Hetvehely, Gorica, Korpád közelében. Pannon 
agyag és mészmárgarétegek láthatók Bükkösd, Kisibafa, Böszénfa és 
Zselickisfalud környékén. Gige térségében a legújabb kori, holocén szélfújta 
homok is található. A Zselic területén fő talajképzö réteg a lösz. Eredeti 
fekvésében leginkább a dombtetőkön, dombhátakon találkozhatunk vele. 
Kisebb mértékben előfordul a harmadkori pannon, valamint negyedkori
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folyóvízi üledékek és homok. Réti talajok a déli peremeken a patakok 
öntésterületén alakultak ki. Napjainkban is tart a barna erdőtalajok képződése 
a nagyobb erdő borította területeken.
Éghajlat
A Zselic mérsékelten meleg enyhe telü, csapadékos éghajlatú terület. 
Az időjárást a szubatlantikus és szubmediterrán, télen kontinentális 
klímahatások befolyásolják. Évi középhőmérséklete 9,8 fok. A napfényes 
idők átlaga évi 1950 óra. A csapadék évi átlagos mennyisége sehol sem 
süllyed 650 mm alá. A Hollófészek környékén meghaladja a 750 mm-t. 
Az észak-déli irányban húzódó vízválasztó a Kapósba és a Drávába gyűjti 
össze a patakok vizét. A források vízhozama általában csekély, de jelentős 
részük stabilnak mondható. A vízválasztó északra eső felében kisebbek 
a vízhozamok.
Növényzet
A Zselic területét közel harminc százalékban ma is erdő borítja. 
A kiszélesedett völgyeket vízi növénytakaró és rét borítja. Ötven százalék 
közelében mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatók. A legna
gyobb területet borító erdőtípus a gyertyános-tölgyes. A magasabb 
területeken megfigyelhetők jelentősebb bükkösök. A Zselicben található 
Magyarország ezüsthárs génbankja. Szórványosan a klímának és a talaj
szerkezetnek megfelelően még számos fa faj megtalálható a területen. Ritka 
növényei közül csak néhányat sorolunk fel: kakasmandikó, erdei ciklámen, 
téltemetö, téli zsurló, zöldfodorka, bordapáfrány, olasz ökörfarkkóró, bíboros 
vajvirág, farkasboroszlán, zászpa, törpe hunyor, sárga liliom, genyöte, zalai 
bükköny és a szakálas szegfű.
Állatvilág
A Zselic a dunántúli-dombvidék faunajárásának része, állatvilága közös és 
egyezik a Közép-Dunántúl állatvilágával. Védettséget élveznek a területen 
élő hüllők és a vizekben még előforduló halfajok. Vonuló és állandó madarai a 
Mecsek környéki madarak zömével megegyezik, nagyrészük szintén 
védettséget élvez. A nagyvadak kiváló minőségű trófeákat növesztenek az 
ideális életfeltételek mellett. Turista szempontból nem előnyös a sok vadas 
Park, melyek megnehezítik a gyaloglást, és lehetetlenné teszik a táj eredeti 
szépségében való gyönyörködést.
Történelem
A Zselic kifejezés a szláv Zselud makk szóból eredhet, mivel a terület nagy 
részét tölgyesek alkották. írásban először 1903-ban I. László adomány-
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levelében fordul elő. A területről az újkőkorból vannak elsőként feltárt 
emlékek. Ezt követően éltek és átvonultak különböző népek és népcsoportok. 
Bronzkor, vaskor, kelták emberei, majd ezt követték a rómaiak, a hunok, 
longobárdok, törökök, németek, rácok. A történelem viharai nem hagyták ki 
ezt a kis területet az elmúlt évtizedekben sem. Végigsöpörték a világháborúk, 
a tanácsköztársaság hulláma és az ötvenhatos események.
A Zselic vízrajza
A Zselicben az országos átlagnál magasabb az évi csapadék mennyisége. 
A bonyolult, töréses szerkezet következtében süni és zegzugos a vízhálózat. 
Ennek következtében sok forrás alakult ki. Jellemző a területre, hogy egy-egy 
völgybevágódásban egymáshoz közel sok forrásmezö alakult ki. A források 
vize általában több ponton jelentkezik, így gyakran forráscsoportot alkotnak. 
A források többségére az alacsony vízhozam jellemző. Éves szinten 
kiegyenlített hozamokat produkálnak, többségük állandó jelleggel működik.
A felszíni vizeket a megye középső részén nagyjából kelet-nyugati irányban 
húzódó elsőrendű vízválasztó két nagy vízgyűjtő rendszerre osztja. Somogy 
megye északi felének vizeit a Zala, a Balaton és a Sió gyűjti össze. E területen 
a patakok északi irányba folynak, míg a külső-somogyi dombság és a Zselic 
vizeit a nyugat-keleti irányú Koppány és Kapós fogadja magába. A patakok 
közül a Surján- és az Almás-patak hozama a legnagyobb, mivel 40 km hosszú 
és 220 km2-es területről gyűjti össze a vizeket. A 24 tó közül a legtöbb 
mesterséges halastó, a legnagyobb vízfelületű a Merenyei-víztározó (122 ha). 
A talajvíz szintje tájegységenként különböző, legmagasabban a belső
somogyi területen van, ahol sok apró, talajvízből táplálkozó tavacskát, lápot 
találunk. Somogybán a rétegvízből származó hévizeket ma még csak részben 
hasznosítják.
A Zselic turistatérkép
A Zselicröl az utóbbi 30 évben l:60.000-es méretarányú turistatérképek 
jelentek meg. Azóta a térkép sok kiadást megért. A közben eltelt időben több 
forrás tönkrement, melyeket nem vettek le a térképről. Újak is épültek, amik 
viszont nem kerültek fel a későbbi kiadásokra. Közben a térkép gyakori 
átmásolásakor egyre kevesebb földrajzi névanyag került át, azok is egyre 
pontatlanabb módon, gyakori elírásokkal. A tereptárgyak, terepformák 
(kömező, sziklafal, stb.) is egyre kevésbé vehető ki a legújabb kiadásokon. 
Ugyan a 2007-ben megjelenő térkép színezetét a modernebb térképek
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színezetéhez igazították, azonban tartalmában olyannyira hibásan jelent meg, 
hogy még a turistaútvonalak jó része is hiányosan került fel a térképre. 
Terepbejárásaink célja a források felmérésén kívül a térképi lektorálásra is 
kiterjedt, bízva abban, hogy felméréseinket eljuttatva a Cartographia Kft.-hez 
sikerül egy, a jelenleginél pontosabb térképet kiadni.
Ismertető a Zselic forrásairól
A Zselic turista szempontból két részre osztható: A Somogyhoz tartozó Észak- 
Zselicre és a Baranyához tartozó Dél-Zselicre. Forrásokat a területen 
kimondottan turistacélból csak az 1960-as évek után kezdtek építeni. 
Ez a tevékenység először a Kaposvár környéki erdőkben kezdett kialakulni. 
Sajnos e források többsége ma már elhanyagolt. A többi épített forrás régen 
a kisebb települések lakóinak vízigényeit, illetve állatok itatását szolgálta. 
Ezért is gyakoriak a kút típusú merítös forrásfoglalások. Sok forrás távolabb 
esik a turistaút-hálózattól, így csak jelzetlen utakon közelíthetők meg. A Dél- 
Zselicben 2000-től kezdve a Szigetvári Erdészet közreműködésével foglaltak 
több forrást, melyek turistacélokat szolgálnak. A Zselicben jelenleg közel 50 
foglalt forrás található. Összeállításunkban elsősorban arra törekedtünk, hogy 
a Zselic turistatérképen ábrázolt, és a valóságban fellelhető források leírásra 
kerüljenek. A leírások végén a GPS koordinátákat is közreadjuk.
Anyagunk a Zselic baranyai részére vonatkozó forrásai megtalálhatók 
a www.baranyatermeszetbarat.hu honlapon is.
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MÁR NEM MŰKÖDŐ FORRÁSOK A ZSELICBEN

FORRÁS NEVE VÍZKIFOLYÁSA MEGJEGYZÉS
Aligvári-forrás gyengén észlelhető Nincs kiépítve.
Bába-lik-forrás nincs Nincs nyoma a forrásnak. 1

Bakter-kát nincs Nincs nyoma a forrásnak. |
Bali-kút nincs Nincs nyoma a forrásnak.

Cigány-kát (Hajmás)
Nincs, de tőle felfelé 100 m- 

re van egy forrásmező.
Egy régi kútgyűrü látható. 

Víz nincs benne.
Cigány-kát (Ropolypusztától 

keletre)
van Nincs kiépitve.

Csörge-kút gyenge szivárgás
Bozótos területen van, 

kiépítésnek nyoma sincs.
Csurgós-kút (Kishárságytól 

északra)
gyengén észlelhető Nincs kiépitve.

Dancs-küt gyér Nincs kiépitve.
Gáj-kát nincs Nincs nyoma a forrásnak.

Gyertyán-kát van
Régen foglalt forrás volt, ma 

már csak dagonya.
Jazina-forrás van Nincs kiépítve, dagonyás.

Kö-kát-forrás van

Dagonyás, de egy vályú 
darabja még látható. Bő 
hozama és a környezet 

szépsége miatt érdemes lenne 
a kiépítésre.

Király-kát van
Több forrásmező is 

ismeretes, nagyon erős 
vaskiválással. Nincs foglalva.

Póla-kát nincs Nincs nyoma a forrásnak.
Pörkő-forrás nincs Nincs nyoma a forrásnak.
Ratkóczai-küt nincs Nincs nyoma a forrásnak.

Rohasz-liki-kát gyenge Nincs kiépítve.
Rózsa-kát nincs Helye nem megtalálható.

Rudolf-kút (Régi neve 
Hideg-kát) időszakos Kútgyürűből foglalt forrás, 

de teljesen eliszaposodott.
Szarkavári-forrás nincs Nincs nyoma a forrásnak.

Szerelem-kát nincs Nincs nyoma a forrásnak.

Som-káti-forrás van Több forrásmező is látható, 
de nincs kiépítve.

Váli-kát (Régi neve Válas
kút) van

Régen állatok itatását 
szolgálta, így a viz 

betonvályúkba folyt. Nevét a 
kifolyóvályúkról kapta. Ma 
már teljesen elhanyagolj-

Jelenleg folyamatban van a már nem létező források levétele a térképről és az újabban épített források 

felvétele, valamint a többi hiba javítása is. Viszont az 1:60.000-es léptékű térkép eleve nem enged meg 

olyan pontosságot, mint amit a Mecsek térképnél megszoktunk.
A tájékozódási nehézségek ellenére úgy gondoljuk, hogy a következő fejezetben részletesen ismertetett 
forrásokat túratársaink is könnyen felkereshetik majd. A csodálatos völgyekben található források 

felkutatásához kívánunk jó erőt, és sok kitartást.
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ALMÁS-FORRÁS
Almamelléktől északra a Sas-réti 
tanösvény végén az ősbükkös tövében 
található. Innen ered az Almás-patak 
szépen kiépített, felújított forrása. 2000-ben 
a feltáráskor Baumann József, Baumann 
Józsefné és Sajgó Ferenc két forrás
foglalatot alakítottak ki. A kifolyócső felett 
íves márványtáblán olvasható a felirata, 
felette tisztítónyílás látható. Vízhozama 
gyenge, de állandó kifolyású. Értéke 0,5-1 
liter/perces értéket mutat. Mellette 
piknikhelyet alakítottak ki, kőből kirakott 
tüzrakóhellyel.
GPS46° 12,4000' 17° 53,8140’

BALLA-KÚT
Kaposvár déli részén, a Kaposhegyi 
lakótelep közelében helyezkedik el. 
A Ballakúti út felől a réten túl az erdőben 
található. Kútgyürüböl foglalt beton 
fedőlappal ellátott kifolyócsöves forrás. 
Vizét a helyi lakók is használják. 
Vízhozama 10-25 liter/perces értékeket 
mutat. Környezetében több forrásmezö is 
ismeretes. Névtáblája nincs.
GPS 46° 20,244'17° 47,753’

CIGÁNY-FORRÁS
Almamellék területén lévő kihalt ősi 
település, Németlukafapuszta víznyerő
helye volt. A Szigetvári Erdészet újította fel 
2001-ben Baumann József irányításával. A 
régi téglából készült kútház mintájára 
alakították ki mészkőből az új forrás
foglalatot, mely kör alakban lett kiképezve. 
Tetején tisztítónyílás látható. Körülötte
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gyümölcsfák állnak, jelezve, hogy a vidék nemrég még lakott volt. 
Vízhozama állandó, átlagosan 3-6 liter/perc érték körül mozog.
GPS 46° 12,405'17° 53,813’

CSEPEGŐ-KÚT
A Sas-réttől északkeletre a Sárközi 
erdőben egy csodálatos szurdok
völgy aljában található egyenletes 
vízjárású forrás. A K jelzésről a KO 
vezet hozzá. Érdekes természeti 
ritkaság a Csepegő-kőnek nevezett, 
sziklafalból fakadó forrás. Nem 
kiépített forrás, egy bodzavályún 
természetes állapotában érkezik a víz,
mely keskeny utat vágott magának a homokkőfalban. Előterében szép 
mésztufakiválás is látható, a forrás melletti hasadékban még cseppköveket is 
felismerhetünk. Felette szép löszfalak állnak. A forrásnak névtáblája nincs. 
GPS 46° 13,9010'17° 55,3920’

CSERKÉSZ-FORRÁS
Kaposvártól délre a P jelzésről 
leágazó, mintegy 30 m-es PO 
jelzésen érhető el. A Töröcskei 
erdőben, a Körtönyei-bükk utca 
folytatásában déli irányba húzódó 
völgyben található. Mészkőből épített 
forrás, melyen az 1912 és 1982-es 
évszámok szerepelnek. A forrás 
jelenleg teljesen el van iszaposodva, 
építményét iszap fedi, így a víz kifolyása nem is látható. Eredetileg a három
szög alatti boltív alatt történt a kifolyása. Régen Vándor-forrás volt a neve. 
GPS 46° 19,8670' 17° 47,1030’
4 Kaposvári Természetbarátok a Kaposvári Városszépítö Egyesület anyagi 
támogatásával 1982-ben építették ki. Emlékhellyé nyilvánították 
a Társadalmi Erdei Szolgálat megalakulásának 20. évfordulója tiszteletére. 
A Kaposváron megtartott XVII. Országos TESZ találkozó keretében 1982. 
május 29-én avatták fel. Tervezte: Lévai József.
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DUGÁS-KÚT
Ropolypusztától délnyugatra, a halas
tótól kb. 1 km-re a kocsiút mentén 
található forrás. Köböl épült nyitott, 
boltíves forrás kifolyócsövei ellátva. Bő 
víz-hozamú, de építménye rossz 
állapotban van.
GPS 46° 14,112'17° 46,691*
Régen ez a forrás fadongákkal (duga) bélelt 
kút volt, innen az erdőrész elnevezése is. Ez 
az erdő volt a Patkó fivérek (Patkó István és Patkó János) rejteke. A népi emlékezet a 
két betyárt Patkó Bandi néven egy személyként összemossa.

ÉGER-KÚT
Bakócától nyugatra, Alsókövesd 
irányában található a Kőtörői- 
erdőben. A Nagymáté felé vezető 
K jelzésű úttól, - ahol a Fekete István 
emlékösvény is halad - kb. 300 méterre 
található. Mészkőből falazott, márvány
táblával ellátott kifolyócsöves forrás. 
A forrás mellett pad, asztal és tüzrakó 
található. A forrás vízhozama 3-8 

liter/perces hozamokat produkál. A forrás 2007-ben épült.
GPS 46° 11,903* 17° 58,441’

ESZPERANTÓ-FORRÁS
Kaposvártól délre, a Töröcskei-tó felől 
érkező P jelzésen érhető el. Az úttól mintegy 
40 m-re található, innen a PO jelzés vezet 
hozzá. Egy zöldre festett betontömbböl foglalt 
forrás, melynek aljában egy félköríves 
lyukból történik a kifolyás. 1983-ban építették 
ki a Somogy megyei természetbarátok. 
Felirata nincsen. Gyér vizű forrás, mely 
esetenként el is apadhat. Sajnos jelenleg el van 
iszaposodva. GPS 46° 19,8670* 17° 47,0260’
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FENEKETLEN-KÚT 
Szilvásszentmártontól dél
nyugatra, a Z jelzésű turista
útvonalról leágazó ZO 
jelzésen érhető el. Érdekes
sége, hogy egy kis tóból fakad, 
melynek közepén egy kútgyürüt 
helyeztek el, és ebből kifolyó- 
csövön érkezik a túlfolyó víz 
mennyisége. Az elnevezése is 
erre utalhat. Bővizű forrás, a 
vízhozam 10-20 liter/perc érték 
között változhat. A terméskőből 
falazott épít-ményen nincs 
névtábla elhe-lyezve. Mellette 
asztalok és padok találhatók. 
GPS 46° 15,0595' 17° 41,5864’

FÜST-FORRÁS
Bakócától nyugatra, a 
Szágyi-halastavak felett, 
attól kb. 400 méterre a 
völgy végében található. 
Mivel környékén az erdőt 
levágták, így általában a 
kifolyás helye a benőtt 
növények miatt nehezen 
található meg. Boltíves 
kialakítású, sajnos rosszul 
kivitelezve. Ivóvíz céljára 
így a forrás nem alkalmas.

Vize a foglalás helyén több ponton is megjelenik. 1998-ban foglalták Tóth 
László, és Fiáth Géza erdömémökök.
GPS 46° 12,224' 17° 58,743’
Eredetileg birkalegeltetés folyt a forrás mellett. A két birkafürösztő vizét 
biztosította. Helyi neve „Birkaúsztató”. Régen a forrás alatt a réten 
kanászkunyhók és ólak voltak.
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HAJNAL-KÚT
Nagymátétól nyugatra, az 
erdei feltáró út alatt 50 m- 
re található a völgyben. 
Vízmüházba foglalt forrás, 
melynek túlfolyó vize 
szitaszerüen folyik ki egy 
csövön. Nagyon bővizű 
forrás. Túlfolyó vize tartósan 
is 20-40 liter/perc értékű. 
Közelében több forrásmezö 
is ismeretes. A forrásnál 
felirat nem látható.
GPS 46° 10,946'17° 58,276’
Régen itt kis tisztás volt az erdőben. Az uraság itt rendezte a majálisokat. 
Feltételezések szerint a forrás Hajnal István felsőkövesdi lakosról kapta 
a nevét.

HERCEG-FORRÁS I.
Kaposvár és Sántos között a 
Nyárszói erdőben található 
forráscsoport elnevezése. 
Valamikor a SL jelzésről egy 
SO jelzés vezetett forrás felé, 
egészen Cserénfáig. A kb. 
20 éve megszüntetett jelzés 
a forrás környékén még jól 
látszik. A Sántosról induló erdei 
feltáróút felől is megközelít
hető. Mészkőből és beton
elemekből épített forrás,

melynek falában kifolyócső maradványa is látszik, de vize most a fal sarkánál 
kiképzett alagútból folyik. Kör alakú merítőjéböl a víz kimerhető. 
Oldalfalában látható a felirata. Vízhozama 5-15 liter/perces hozamokat 
produkál. Közelében az erdészet asztalokat és padokat helyezett el.
GPS 46° 19,911'17° 51,797’



Baumann József - Biki Endre Gábor:A ZSELIC FORRÁSAI

HERCEG-FORRÁS II.
Az előbbi forrás szomszédságában 
található, hasonló stílusban épült merítős 
forrás. Vízhozama 2-8 liter/perces értéket 
mutat. GPS 46° 19,912' 17° 51,796’

HERCEG-FORRÁSIII.
Az előbbi forrástól 2 méterre található az 
1995-ben foglalt forrás. Kifolyócsöves 
forrás, de vize a merítös medencében bukkan 
a felszínre. Homlokfalában betonba írva 
látható a felirat, és az évszám. Vízhozama 3-6 
liter/perces értéket produkál.
GPS 46° 19,905'17° 51,802’

HÚSVÉT-FORRÁS
Kaposszerdahelytől keletre, a P+jelzésről 
leágazó PO jelzésen közelíthető meg. 
Téglából épített nyitott, kútszerü kis merítös 
forrás. Időszakos forrás, így a nagyobb 
szárazságokban elapad. Névtáblája nincs. 
GPS 46° 19,164'17° 46,287’

ISTEN-KÚT
Szépen kiépített, bővizű forrás 
Gyűrűfű és Dinnyeberki határá
ban. Gyürüfütöl délre, a patak nyugati 
oldalán egy hatalmas bükkfa tövében 
fakad a forrás. Dinnyeberki felől 
a P jelzésű turistautat elterelték ebből 
az irányból, így jelenleg turista
útvonal nem érinti. Egészséges, tiszta 
vizét Gyürüfü népe ma is fogyasztja. 
A foglalástól néhány méterre lett
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kialakítva a víz kifolyásának támfala. A forrást 1999-ben felújították.
GPS 46° 6,5880' 17° 56,0410’
A forrás mögött egy nagy kőben elhelyezve márványtáblán a következő 
feliratáll: „Vándor, hogyha szomjúság gyötör e rengeteg erdőben, álljmegitt 
az Istenkútnál, vedd az ivókád kezedbe, éltesd szegény Magyar hazát. A bor 
hevít, a víz éltet, de a bornak ára vagyon, a vizet a természet Istene ingyen 
adja. 1862.”

JÁMBORKA-FORRÁS
Megközelíthető a Sas-rét Alma
mellék között haladó P+ jelzésű 
turistaútvonalon. Az úttól, kb.
20 méterre található a réten. 
Mellette fából ácsolt emeletes 
filagória áll, mely ülőalkal
matosságaival az erdőt járók 
kényelmét szolgálja. 2002-ben 
foglalta a Szigetvári Erdészet.
A trapéz formájú mészkőfalazat emelvényéből kifolyócsövén távozik vize. 
Kifolyása náddal benőtt kis tavat táplál. Vízhozama 4-8 liter/perc értékű. 
GPS 46° 11,425'17° 53,904’
Nevét a területről kapta. A régi térképeken még olvasható volt ez a név.

JEGESKÚTI-FORRÁS
Gálosfától északra, a Kaposgyarmat felé 
lefolyó Jeges-völgyben a Jegeskúti- 
erdőrészben található. Mai térképeken 
Bükki-erdőként szerepel. A térképen 
szerepel a forrásjelzés, de név nélkül. 
A Sipos-hegynél lévő kis növényzettel benőtt 
lefolyástalan tótól erdészeti út vezet a 
völgybe a forrásig. Ezen haladt a régi K túra 
útvonala is. (A jelzés még nyomokban

fellelhető). Kútgyürüböl foglalt forrás, műanyag kifolyócsövei. Felette 
korábban fatető volt, de ez kidőlt, így a kútgyürü jelenleg nyitott. Vize egy kis 
kibetonozott mederben folyik, majd a szemközti patakba csorog. Vízhozama 
12-25 liter/perces értékeket mutat. GPS 46° 16,332' 17°51,986’
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JÓ-KÚT
A Kaposgyarmat nevű település végén található kút valamikor búcsújáró 
hely volt. Fehérre meszelt kis fatetős kút, melynek vize vödörrel kimerhető. 
Az utóbbi évtizedben az önkormányzat rendbe hozatta a kutat, a kristálytiszta 
hideg víz ma is csordogál egy kifolyónyíláson az árok szélénél.
GPS 46° 16,862'17° 52,654’
A kút legendája: A kutat tápláló forrás vizének csodatévő erőt tulajdonítottak. 
A gyógyulás reményében ezért sokan felkeresték. A helyiek szerint egy járni nem tudó 
asszony álmodta meg a forrás helyét, s a víz (amit a férje onnan merített) meg is 
gyógyította. Úgy tartják, sokan ott hagyták a mankójukat, miután megfürdették 
a lábukat. A forrást meglelő férfi távolabbi községekbe is elszállította a vizet, még 
a Balaton környékéről is érdeklődtek.

kisalmás-forrás
Almamelléktől északra a Sas-réti tanösvény 
végén az ősbükkös tövében található. Innen 
erednek az Almás-patak szépen kiépített forrásai. 
Az eredeti Almás-forrástól 5 méterre található. 
2000-ben a Szigetvári Erdészeti Rt. foglalta 
Baumann József és felesége irányításával. 
Közepes vízhozamú forrás, értéke 2-6 liter/perces 
érték közötti. Mellette piknikhelyet alakítottak ki. 
GPS 46° 12,405'17° 53,813’
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KISHAJMÁSI-FORRÁS
Kishajmás északi végénél az út 
mentén, egy füves területen 
előbukkanó forrás. Téglából 
kirakott mentős forrás. A helyi 
lakók készítették, ma már nem
igen használják. Vízhozama 2-6 
liter/perc.
GPS 46° 12,306'18° 05,040’

KIS-KÚT
Kisvidákpusztán a régi erdészház romjainál található. Megközelíthető 
Gödre felöl a 66-os föútról a szénáspusztai elágazástól induló földúton.

Téglával kirakott, időszakos vízmeg- 
jelenésü merítős kis forráskút, sajnos 
elhanyagolt állapotban. A ház marad
ványainál fenyőfák állnak.
GPS 46° 15,231'17° 56,177’
A közeli Vidákpusztán állt a Siskovics és 
a Jeszenszky család kastélya gazdasági 
épületekkel. A 19. században uradalmi 
majorság létesült itt. Vidák középkori 
falu volt, a török hódoltság alatt 

elnéptelenedett. A kastélyból ma már csak életveszélyes romok láthatók. 
Néhány lakóház azonban még áll itt.

KÖÉR-FORRÁS
Kaposvártól délre, a Négytestvér- 
forrástól induló Ka jelzésen elérhető 
forrás. Tőle 30 m-re van a Gyöngyvirág- 
kulcsosház. A kulcsosház vízellátását 
biztosítja. 1978-ban foglalták, termés
kőből építették, kifolyócsővel és 
márványtáblával látták el. 2005-ben 
felújították. Vízhozama 5-10 liter/perc 
érték körüli.
GPS 46° 19,7092' 17° 47,7998’
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KRAJCÁROS-KÚT
Bakócától délre, a Ternicsai 
erdőben, a Lókai-erdészház felé 
vezető úton található. Mészkőből 
épült boltíves, fülkés jellegű forrás, 
műanyagcső kivezetéssel. Tervezte 
Tóth László erdészeti igazgató és 
id. Csordás Nándor kerületvezető 
erdész. Boltíves teteje mészkővel 
van körberakva. Vize egy meredek 
lejtőn vízesésszerüen folyik a 
völgytalp irányába, ahol gyenge mésztufakiválás is mutatkozik a köveken, 
leveleken. Vízhozama 4-10 liter/perces hozamokat produkál. Névtáblája 
nincs. Közelében régen pásztorkunyhó volt. GPS460 11,679' 18° 00,679’

KUMILLA-FORRÁS
Szigetvár északi határában a Füzesben 
található. A Sziget-várról induló S sáv 
jelzésű turistaútvonalról egy régen felfestett 
SO jelzés ágazik ki a forráshoz. 
Szántóföldek szegélyén egy fás-bokros kis 
tisztás árnyékában helyezkedik el, ahol 
szalonnasütö, és pad várja a kirándulókat. 
Téglából boltívesen kiépített nyitott merítös 

forrás. Vízhozama 2-5 liter/perces értékeket mutat. Basa-kútnak is nevezik, de 
névtáblája nincs. GPS46° 03,728' 17° 47,681’
Zrínyi Miklós a Szigeti veszedelem c. munkájában írta meg Kamilla történetét. A Nagy 
Szulejmán szultán leánya volt és Rusztán bég, nagyvezér felesége. Megszerette a fiatal 
tatár fejedelmet, a daliás Delimánt. Rusztán és Delimán egy hadi tanácskozáson 
összeszólalkozott és Delimán megölte Rusztánt. Elmenekült, félve a szultán 
haragjától. Kumilla követte őt. A tatár katonák nem akartak harcolni a hős vezetőjük 
nélkül, ezért a szultán megbocsátást ígérve visszahívta. A szerelmesek jöttek Szigetvár 
felé, a katonák eléjük siettek, a forrásnál megálltak piheni. Kumilla szomjas volt, 
Delimán egy bőrpohárban vizet hozott neki. De a pohár sárkányvérrel volt bekenve, 
Kumilla ivott belőle és azonnal meghalt. Delimán megőrült a fájdalomtól. A néphit azt 
tartja, hogy aki iszik a forrás vizéből, persze nem sárkányvérrel fertőzött pohárból, 
hamarosan találkozni fog az első igazi szerelmével.
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LÁSZLÓ-FORRÁS
Kisebb forrás Almáskeresztúr 
határában a Tekeresi-erdőben. A 
Mozsgóról induló Ezüsthárs 
tanösvény keleti végén található. 
2001-ben épült a Mecseki Erdészeti 
Rt. szigetvári erdészetének kivite
lezésében, Baumann József irányí
tásával. Mészkőből foglalt kifolyó
csővel és ovális névtáblával ellátott 
forrás. A víz pannonkori homokos 
üledékből lép ki. Vízhozama
csekély (0,3-0,8 liter/perc), de a legnagyobb szárazságban is működik. 
A közelében régen homokbánya működött. GPS 46° 6,571’17° 54,431 ’

LATINCA-FORRÁS
Kaposvártól délkeletre, a Nádasdi-völgy egyik nyugati mellékvölgyében 
a SL jelzésről leágazó SO jelzésen érhető el. Köböl foglalt kútszerü 
építménnyel rendelkező forrás. Bővizű, hozamai 8-20 liter/perces értéket 
mutatnak. Sajnos jelenleg elhanyagolt állapotban van, a kút fedőlapja lé van 
döntve. Csövén nem folyik a víz, helyette az építmény aljából tör elő.
GPS 46° 19,077'17° 50,234’
A forrás a nevét Latinca Sándorról 
kapta, de névtáblája nincs. E névhez 
kapcsolódóan áll egy monumentális 
betonból készült emlékmű. 
Korábban több évtizedig kultikus 
hely volt; ma már az emlékmű 
elhanyagolt. E területen lőtte agyon 
a Prónay-féle különítmény a 
kommiin alatti tevékenységük 
alapján Latinca Sándort, a helyi 
direktórium vezéralakját és 4 
vádlott-társát a Tanácsköztársaság
bukása után, 1919. szeptember 17-én. Az emléktáblafelirata: „ 1919-1969.
A Tanácsköztársaság 50 évfordulóján Kaposvár város dolgozói kegyelettel 
emlékeznek mártírjaikra. ”
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LIKI-FORRÁS
Ibafától délkeletre Kisibafa határában, a 
Liki-erdőben található a 2003-ban foglalt 
forrás. A völgy feletti gerincen halad a P sáv 
jelzésű turistaút. Az építést a Mecseki Erdészeti 
Rt. Szigetvári Erdészete Baumann József 
irányításával végezte. Három oldalról 
terméskőből falazott kifolyócsöves, forrás.
A cső felett márványtáblán olvasható a felirata. Vízhozama alacsony, így 
hozama 0,2-0,5 liter/perces értéket mutat. GPS 46° 8,849' 17° 56,781’

LÓKAI-FORRÁS
Bakócától délre a Ternicsai-erdőben 
található. A Csordás-tanyától (régen Lókai- 
örház) északra 100 méterre, a tó medre után 
egy facsoport árnyékában lelhető fel. 
Téglából épített, és boltíves kútházzal ellátott 
merítős forrás. Csordás Nándor kerület
vezető erdész közreműködésével építették

1971-ben. Az évszám egy kiálló táglába vésve látható. Gyér vízhozamú
forrás. GPS 46° 12,096' 18° 01,081 ’
A Lóka helynév arra utal, hogy a 19. sz.-tól lakott hely volt, Lókapuszta néven. Az 
uradalmi birtokot magyar családok népesítették be. Később a település kihalt, 
emlékét ma már csak a felújított erdészház őrzi.

LOZSITI-KÚT
Kaposgyarmat és Gálosfa között a Z jelzéstől 
keletre lévő szakadékos szurdok-völgy 
elvégződésénél található a forrás-mészkőfal.
A meredek völgykatlan csúszóssága miatt 
nehezen megközelíthető. Több helyről is 
intenzív vízmegjelenés látható. A helybeliek 
által „Bivalyfej” névre keresztelt nagyméretű 
mésztufa képződmény üreges rendszere sok
érdekességet rejt. A cseppköves mésztufa hasadékból kibuggyanó rétegvíz 
csorogva hull a sziklapárkány alá. Az együttes éves átlagos vízhozam 10 
liter/perces érték körül mutatkozik. GPS 46° 16,348' 17° 53,129’
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MÁTYÁS K1RÁLY-KÚTJA 
Szilvásszentmártontól dél
nyugatra a Z jelzésen elérhető 
forrás piknikhellyel. Kútszerű 
kiépítésű forrás, lépcsövei, 
márványtáblával és kúpos 
fatetövel ellátva. Kifolyócsövei 
ellátott bővizű forrás. Víz
hozama 6-20 liter/perc érték 
között változhat.
GPS 46° 14,898' 17° 41,705’

MÁTYÁS-KÚT
Gödrétől nyugatra, a Gödrei-vízfolyás 
völgyében található. Megközelíthető a 
Táling-völgyön keresztül. Téglából épített, 
merítös kútszerű forrás fa tetővel ellátva. 
Vízhozama 3-6 liter/perces értékű. 
Környezetében piknikhely került kiala
kításra. A füves területen asztalok, padok és 
tüzrakó várja a kirándulókat. Elnevezése 
onnan származik, hogy állítólag Mátyás 

király lovával ennél a forrásnál pihent meg. 2002-ben újította fel a Sásdi 
Erdészet. GPS 46° 16,599' 17° 56,849’
A kút legendája: 1485 derekán Mátyás király Bécs városát is elfoglalta. A hazatérő 
királyt hűséges szolgái a zselici erdőkbe kísérték, hogy kikapcsolódás gyanánt 
vadászatot rendezzenek. A táj szépsége lenyűgözte Mátyást. Egyre beljebb lovagoltak 
a sűrű erdőben. Ismeretlen vidéken jártak, amikor egy tisztáson egy kis forrásra 
bukkantak. A király elsőként merítette meg kupáját a vízben, és ezt még háromszor 
megismételte. „Bizony mondom nektek, ennek a víznek az ize vetekszik a Budai-hegyek 
tiszta vizű forrásaival!" - kiáltott fel az uralkodó, és szolgáit is arra buzdította, hogy 
igyanak a forrás vizéből. Hamarosan a közeli falu vadászai is a forráshoz jöttek, s 
megdöbbenésükre látták, hogy maga Mátyás király áll előttük. A gödrei vadászok 
segítségével soha nem látott zsákmányra tett szert az uralkodó. Hatalmas 
vadkanokkal, csodás szarvasokkal és megannyi apróvaddal tértek vissza Budára. A 
vadászok miután útbaigazították a híres vendégeiket, elmesélték a faluban a 
történetet. A forrást a nép azóta is Mátyás-kútnak nevezi.
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MÉHÉSZ-FORRÁS
Mosdóstól délre a Vigadó-hegyen a Szent Miklós 
kápolnától északnyugatra lefutó völgy kezdetén, 
a P sáv jelzésű úttól, kb. 50 méterre található. 
Téglából körkörösen kiépített boltíves kis forrás, 
kifolyócsővel ellátva, de vize a cső alatt jelentkezik. 
Közelében méhészeti telep van. Vízhozama 1-5 
liter/perces értékek között ingadozik. Névtáblája 
nincs. GPS 46° 20,088'17° 59,806’

MÉZES-KÚT
Kishaj más nyugati felénél a Kálvária 
felé vezető löszmélyút mentén, a 
Homokbánya közelében jelentkező 
foglalt forrás. Sárga homokkötömbökböl 
kiépített, alumíniumcsővel, és márvány
táblával ellátott kis vízhozamú forrás. Jó 
minőségű vize állandóan csordogál egy 

kis természetes medencébe. 2008-ban foglalta a Mecseki Erdészeti Zrt. Sásdi 
Erdészete. Vízhozama rendszerint 1 liter/perces értékeket produkál. Régen 
„Csorogó-” vagy „Csórigó-forrásnak” is nevezték.
GPS 46° 12,185'18° 04,686’

NÉGYTESTVÉR-FORRÁS
Kaposvártól délre, a Gyertyánosi 
parkerdőben található forrás, a P és 
Kb jelzésű turistautak mentén. A 
Kaposvári Természetbarátok építették 
ki Lévai György irányításával 
1969-71-ben. Köböl falazott támfalas 
kiépítésű, négy kifolyó-csővel és márványtáblával ellátott forrás, melynek 
vize a Hódos-tavat táplálja. Bővizű forrás. Vízhozama 10-25 liter/perc érték 
között változhat. Közelében híd, erdei asztalok és padok találhatók. 
Környezete piknikezésre alkalmas. GPS 46° 19,7855' 17° 47,6587’ 
Vadregényes környezete adott gyerekkori élményt és alkotói ihletet a város neves 
íróinak és művészeinek. Gyergyai Albert, Fekete István és Takáts Gyula feledhetetlen 
sorokban emlékeznek mege tájról.
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OKORVÖLGYI-CSORGÓ
Okorvölgy falu északi végében, az út 
nyugati oldalán található forrás. 
Betonból készült kifolyócsöves forrás 
felirat nélkül. Vízhozama 5-8 liter/perc 
értékű. Vize a réten egy kis náddal benőtt 
tavacskát táplál.
GPS 46° 9,133' 18° 3,505’
Közelében egy kör alakú, 30 személy részére
alkalmas esőbeálló van paddal és asztallal. Régen itt ittak a falu jószágai, egyik
vályúból az ökrök, a másikból a disznók. Ez a kis forrás adta mindig a friss vizet, s még
a legnagyobb aszályban sem fordult elő, hogy elapadt volna.

ÖDÖN-FORRÁS
A Kötörő - Nagymáté kövesút alatt a 
völgyben található a „Kék forrás” jelzésű 
emlékösvényen. 2001-ben Ambrus Attila 
kerületvezetö erdész elképzelése alapján 
foglalták. Kiépített piknikhellyel rendel
kezik, mellette áll a Fekete István
emlékösvény egyik tájékozató emlék

oszlopa. Névtáblája a forrás mellett egy oszlopos zománctáblán látható. 
Sajnos a rossz foglalás miatt a vize zavaros és ihatatlan. Vízhozama 1-2
liter/perc értékű.
GPS 46° 11,166' 17° 58,116’

ÖDÖN-KÚT
Megtalálható a Kőtörő-Nagymáté 
kövesúttól 200-250 m-re nyugatra a völgy
ben. Kőből épült kútszerű kis merítős 
forrás. A vaslemezen a felirat már nem 
olvasható. Gr. Majláth Ödönről nevezték el,
aki az 1867-es kiegyezéskor országgyűlési képviselő volt. Az erdőterület ahol 
a forrás van, hitbizományban a gróf tulajdonát képezte. A forrást a XX. század 
fordulóján foglalták. Rendeltetése: 1950-es évek előtt a Borjus-völgyi réten 
legelő állatok vízzel való ellátása, valamint az itt lévő három csemetekertben 
dolgozók ivóvízhez való jutása és öntözés is. G PS 46° 11,126' 17° 58,044’
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PÁLINKAFŐZŐI-FORRÁS
Mosdóstól délre, a Vigadó-hegy déli oldalában, a Szent Miklós kápolnától 
200 méterre található a földút mentén. Kútgyürüböl és téglából kiképzett 
támfalából müanyagcső vezeti ki a forrás vizét. A cső felett márványtáblán 
látható a megnevezése. A több száz éves forrást 2002 júniusában hozták helyre 
és avatták fel a mosdósi szőlősgazdák. Vízhozama 3-6 liter/perces értékek 
közé tehető. A közeli szőlőhegyen szép látnivalót kínál a kápolna, 
a honfoglalási szoborpark és a kilátó. GPS 46° 19,791' 18° 00,036’
A Vigadó-hegyi kápolna története: A kápolna 1779-ben épült. Alapterülete 7x4 m. 
Titulusa Nepumuki Szent János, a hajósok védőszentje. A nép ajkán élő legenda 
szerint a mai kőkápolna helyén egy fakápolna állt, melyet a hajósok építettek.
Jelenleg két kis harang van a kápolnában. A monda szerint abban az időben a Kapós 
még hajózható volt, és ezek 
a hajósok egy nagyobb 
áradásból megmenekülvén, 
hálájuk jeléül építették a 
fakápolnát. A hegyi 
kápolnát az 1800-as évek 
elején építették át kőkápol
nává. Ez Babics András 
veszprémi kanonoknak 
köszönhető, akinek Imre 
nevű testvére mosdósi 
kisbirtokos volt. Annyi 
maradt fenn, hogy Babics 
András egyszer 406 koronát 
adott a kápolna építéséhez.
A kápolna igen elhanyagolt 
volt az 1900-as évek elején. 
Ezért a História Domus 
szerint 1926-ban reno
válták, mivel a tetőzete már 
beomlással fenyegetett. 1951-ben a mosdósi templom fazsindejét kicserélték a hívek 
adakozásából piros palára. Az itt megmaradt palából fedték be az igen elhanyagolt 
hegyi kápolnát 1951-ben. 1976-77-ben lett ismét felújítva.Napjainkban a hegyi 
búcsúkor (Nepumuki Szent János napjához legközelebb eső vasárnap) szentmisét 
tartanak a szépen helyreállított kápolnában.
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PIHENŐ-FORRÁS
Kaposvártól nyugatra a Tokaji
parkerdőben az északi tó fölött, 
kb. 50 m-re fakadó forrás. Lapos 
kövekből épített kis forrás kifolyócsővel 
ellátva. Időszakos forrás, vize a száraz 
időszakokban elapad. Névtáblája nincsen. 
GPS 46° 20,578' 17° 44,730’

SOGÓ-FORRÁS
Sásdtól délre, Hörnyék irányában a Felső- 
Sogó erdőben található. Tőle 100 méterre 
szőlőterület kezdődik, így vizét a 
telektulajdonosok hasznosítják. Kút- 
gyürüből foglalták, és palatetővel fedték le. 
Kifolyócsőnek ereszcsatornát építettek be.

Vízhozama 1-5 liter/perces értékek között mozog.
GPS 46° 14,783'18° 05,555’

SZENT ANNA-FORRÁS
A dombóvári szőlőhegyen (Szekcsői- 
szőlőhegyen) a Szent Anna kápolna 
mellett található forráskút. A kápolna 
előtti úton vezet a P sáv jelzésű 
turistaútvonal. A téglából épített boltíves 
forrás medencéje nyitott, abból a víz a 
kifolyócsövön át távozik. Az építmény 
tetején egy kereszt látható. A homlokzaton 
az alábbi felirat áll: „SzentAnna könyörögj 
érettünk. ” A kút belső falán márványtábla 
áll a következő felirattal: „Isten 
dicsőségére javította Vörös József, 
dombóvár 1938-ban. ” A kápolnát 2004-

□
ben, a forrást legutóbb 1993-ban újították fel. GPS 46° 21,031' 18°06,479'
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SZENT IMRE-FORRÁS
Pálé központjában, a templommal 
szemben található forráskút, melyet a 
helyiek régóta ismernek. Mészkőből foglalt 
boltíves, kútszerü forrás, névtáblával 
ellátva. A boltív tetején kis kereszt látható. 
A forráskút hozamai 0-3 liter/perces víz
hozamot mutatnak, így a nagy aszályban a 
víz vételezése merítéssel történhet. A 
forrást 2008-ban foglalta a Mecseki 
Erdészeti Zrt. Sásdi Erdészete. A tervezést 
Horváth Péter Brúnó, a kivitelezést Nagy 
Imre kőművesmester készítette. GPS 46°
15,621'18° 04,221'
A települést 1327-ben említik először "Pauli" néven, ami a Pálból ered. A törökvész 
után tolnai németekkel telepítik be a falut. Védőszentje Szent Imre, innen kapta a 
forrás az elnevezését.

SZENT ISTVÁN-FORRÁS
Szágytól délre, a Nagy-komlói 
dűlőben az Almási-völgy (régen Szent 
István-völgy) végénél található. A hely 
elnevezése „A Hét Vezér Fája”. Régi 
meszelt falú forráskút, fatetövel ellátva. 
Nyitott merítős, kifolyóvályús forrás. 
Mögötte egy oszlopon piros-fehér-zöld 
csíkozás látható. A Sásdi Erdészet és a 
Szágyi Önkormányzat közösen újította 
fel 1998-ban. Környéke kiránduló- és 
szalonnasütö hely. Sajnos a kút vize a 
foglalástól lejjebbi térszínen tör elő.

Környezetében asztalok és padok lettek elhelyezve. Megnevezése fatáblára 
írva látható a forrás melletti fára szögelve. GPS 46° 12,313' 17° 56,613' 
Régen Almás-kútnak is nevezték, az eddigi térképeken ez a név szerepel. A helyi 
legenda szerint itt járt István király. Vallási szertartás is működik a forrás környékén, 
minden év augusztus 20-án a forrás feletti oltárnál misét tartanak.
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SZENT-KÚT
Gondosan kiépített forrás Mozsgó falu szélén, az Ezüsthárs tanösvény 
kiindulópontjánál. A közel 150 éves forráskút felújításával kapta meg mai 
képét a Szigetvári Erdészet gondo-zásában. 2002-ben a forrás felújításának 
munkálatait Bau-mann József koordinálta. Jelen állapotában egy faragott 
kővályún át folyik ki a vize. Száraz időszakokban a forrás elapadhat, így 
vízhozama 0-3 liter/perces értékkel jellemezhető. A homlokfal jobb oldalán 
látható a névtábla. GPS 46° 6,564' 17° 50,636'
A hagyomány szerint a forrásnál valamikor egy Mária-szobor volt. Ennek a 
hagyománynak az emlékére a forrás mészkő falába Vanyúr István szigetvári 
szobrászművész alkotása került. Régen Engelsbrunn-nak (Angyali-forrás) és Pringli- 
forrásnak is nevezték.

TOKAJI-FORRÁS
A Tokaji parkerdőben a P+ jelzésű út 
alatt 10 m-re található. A forrás előtt egy 
parkerdei információs tábla is látható. 
Lapos kövekből cementezett kis 
kifolyócsöves forrás, de névtáblája 
nincsen. Vízhozama 1-5 liter/pcrc érték 
körül ingadozik.
GPS 46° 20,4285' 17° 45,1592'
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TÓTH-FORRÁS
Karácodfától észak-nyugatra a Lipalagi- 
erdőben található. A K jelzésű turistaútról a 
KO jelzés ágazik le a forráshoz. A Mecseki 
Erdészeti Rt. 2001-ben építette Tóth László 
erdömémök, erdészeti igazgató emlékére. A 
forráshoz hangulatos piknikhely tartozik 
padokkal, asztalokkal. A forrást és a pihenőt 
Túrós László erdömérnök tervezte.
Homlokzatán vörös márványba vésve az alábbi felirat olvasható: „ Vándor, ki 
e hüs, üde forrás vizét iszod, az erdő szolgájára emeld kalapod. ” Vízhozama 
rendszerint 1 liter/perc értékű. A forrás négy szakadék találkozásánál 
kibuggyanó rétegvíz. Környezete festői, vadregényes bükkös övezi.
GPS 46° 11,047'17° 1,958’

VIADUKT-FORRÁS
Husztóttól délre, a vasút mögött a régi viadukt 
tartópillére alatt található. Egy kiépített 
alagúton kell átmenni, és a végénél balra van a 
forrás tíz méterre. Betonozott erős támfalakkal, 
kifolyócsővel és alatta vastag vasráccsal.
A forráson névtábla nincs elhelyezve. Vízhozama 
6-10 liter/perces értékeket mutat. Az alagúttal 
szemben szintén jelentős vízfakadás látható az 
oldalban. Az alagút alján végig mésztufa kiválás 
figyelhető meg.
GPS 46° 9,808'18° 5,346’

Felhasznált irodalom:
Zselic turistatérképe; 1982-2007-ig megjelent kiadások.
Mecseki Erdészeti Rt. Erdei kincseskönyv, 2005.
Baranya Megye Földrajzi Nevei, 1982.

Köszönjük a források felkutatásában nyújtott segítséget: id. Csordás 
Nándor, Horváth Péter, Sajgó Ferenc, Simon Tamás, Váradi József
erdészeknek!

Pécs
335




